Державна грошова миттєва лотерея
«Швидкі 7»
7 – одне з самих дивовижних чисел. Таємниче
число 7! Яким його тільки не вважають. І чарівним,
і магічним, і щасливим! Ми щиро бажаємо Вам
щастя та пропонуємо миттєву лотерею, в якій є
безліч сімок.
Хоч і кажуть у прислів’ї – щастя не в грошах, ми
вважаємо, що гроші додадуть щастю більше
яскравості!
Вартість одного лотерейного квитка – 10 гривень.
ЯК ЗІГРАТИ:
На кожному лотерейному квитку розміщене
загальне ігрове поле, яке складається з 7 рядків і 7
стовпчиків. Кожна комірка ігрового поля має свої
координати (літера та цифра). У деяких комірках
розташовані символи «7» загальною кількістю 10.
Нижче
ігрового
поля
розміщені
«Ваші
координати». Щоб дізнатися, чи виграшний квиток,
необхідно перевірити, чи знаходяться символи
«7» в комірках за «Вашими координатами». Суми
виграшів залежать від кількості таких збігів та
вказані в «Умовах виграшу».
Припустимо, Ви придбали такий
квиток. Уважно перевіряємо… В
координатами B4, F2, G4, A5, C1,
розташовані символи «7». Квиток
Сума виграшу – 777 гривень*.

лотерейний
комірках з
D1 та B6
виграшний.

ЯК ОТРИМАТИ ВИГРАШ:
Виграші розміром до 777
грн. включно
виплачуються
у
будь-якому
пункті
розповсюдження лотерей ТОВ «М.С.Л.» (у разі
наявності необхідної суми грошових коштів).
Детальну інформацію щодо оформлення виграшів
у розмірі 7 777 грн., 17 777 грн. та 77 777 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!
* Сума виграшу до виплати складає 625,49 грн. за вирахуванням податків та зборів. Виграші до 100 грн.
включно зазначаються на лотерейних квитках за вирахуванням податків та зборів.
Державна грошова миттєва лотерея «Швидкі 7» проводиться з 15.03.2016 року до 22.08.2026 року. Місце
проведення лотереї - Україна (окрім 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
лотерею можуть бути тільки повнолітні особи.
МСЛ – ЗА ВІДПОВІДАЛЬНУ ГРУ! ГРАЙ З РОЗУМОМ!

