Державна
грошова миттєва лотерея
«Купа грошей», серія 12,
назва серії «Комуналочка»
Кому гроші на комуналку? Представляємо до Вашої
уваги нову серію миттєвої лотереї «Купа грошей» «Комуналочка». Сам собі допоможи – вигравай на
платежі!
Вартість одного лотерейного квитка - 10 гривень.
ПРАВИЛА ГРИ:
На кожному лотерейному квитку розташовано
чотири пронумерованих Гри. У кожній Грі
розміщується по чотири «Ваших символи». Нижче
розташована зона з десятьма «Виграшними
символами». У кожній Грі вказана сума можливого
призу за неї.
Якщо в межах будь-якої Гри чотири «Ваших
символи» збіглися з будь-якими «Виграшними
символами» та утворили повну горизонталь - приз
за цю Гру Ваш.
Крім того, на кожному квитку розміщується один
додатковий символ, обраний випадковим чином. У
разі якщо цей символ збігся з будь-яким з «Ваших
символів», Ви відразу виграли 50 гривень*.
Припустимо, Ви придбали такий лотерейний квиток.
Уважно перевіряємо…
У Грі №3 збіглися чотири символи. Квиток
виграшний. Сума виграшу – 1 000 гривень**.
ЯК ОТРИМАТИ ВИГРАШ:
Виграші
розміром
до
1 000 грн.
включно
виплачуються у будь-якому пункті розповсюдження
лотерей ТОВ «М.С.Л.» (у разі наявності необхідної
суми коштів).
Детальну інформацію щодо оформлення виграшів у
розмірі 5 000 грн. та 20 000 грн. Ви можете отримати
за телефоном гарячої лінії.

ГАРЯЧА ЛІНІЯ МСЛ: 0 (800) 21 00 65
Увага! Розповсюджувач зобов’язаний надрукувати лотерейний квиток у Вашій
присутності!
* Виграші до 100 грн. включно зазначаються на лотерейних квитках за вирахуванням податків та зборів.
** Сума виграшу до виплати складає 805,00 грн. за вирахуванням податків та зборів.
Державна грошова миттєва лотерея «Купа грошей» проводиться з II кварталу 2008 року до 22.08.2026
року. Місце проведення лотереї – Україна (крім тимчасово окупованої території). Детальну інформацію про
умови, строки та місце проведення лотереї, а також про порядок виплати виграшів можна дізнатися на
сайті www.msl.ua та за телефоном гарячої лінії: 0 (800) 21 00 65 (дзвінки по Україні безкоштовні). Виграші у
державну лотерею оподатковуються відповідно до чинного законодавства України. Згідно із
законодавством України гравцями в лотереї можуть бути тільки повнолітні особи.
МСЛ – ЗА ВІДПОВІДАЛЬНУ ГРУ! ГРАЙ З РОЗУМОМ!

