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Μεγαλύτερα κέρδη –
Περισσότεροι υπερτυχεροί!
Το αγαπημένο μας ΛΟΤΤΟ ανανεώνεται, μοιράζει
περισσότερα κέρδη από ποτέ και αποκτά
νέα κατηγορία επιτυχιών, με την αγωνία να
κορυφώνεται κάθε Τετάρτη και Σάββατο.
ΛΟΤΤΟ, το παιχνίδι που χαρίζει λεφτά δύο
φορές την εβδομάδα!
Γνώρισε το νέο δελτίο ΛΟΤΤΟ

Με νέο, πιο λειτουργικό σχεδιασμό και με περισσότερες
περιοχές πρόβλεψης, το ανανεωμένο δελτίο ΛΟΤΤΟ σου
παρέχει τη δυνατότητα της τυχαίας επιλογής προβλέψεων με
πολλούς διαφορετικούς τρόπους, καθώς και συμμετοχής σε
συνεχόμενες, αλλά και μελλοντικές, κληρώσεις.
Μεγαλύτερα και Προκαθορισμένα κέρδη
Το ανανεωμένο ΛΟΤΤΟ δίνει μεγάλα κέρδη στους νικητές της
πρώτης κατηγορίας, αλλά και μια επιπλέον ευκαιρία για

Παίξε ΛΟΤΤΟ
με το νέο δελτίο
περισσότερα κέρδη στους νικητές με 5 επιτυχίες, οι οποίοι,
εφόσον έχουν προβλέψει σωστά τον 7ο αριθμό που βγαίνει
από την κληρωτίδα, κατατάσσονται στη νέα κατηγορία (5+1)
με προκαθορισμένο κέρδος των € 50.000!
Κατά την κλήρωση του παιγνιδιού κληρώνονται 6
αριθμοί, από το 1 έως το 49, και 1 πρόσθετος αριθμός
από τους εναπομείναντες, με βάση τον οποίο προκύπτει
η κατηγορία 5+1.
Εκτός από την κατηγορία ΙΙ, προκαθορισμένα κέρδη
καθιερώνονται και για τις υπόλοιπες κατηγορίες επιτυχιών
ΙΙΙ, Ι������
V�����
και V�
��.
Κατηγορίες
Επιτυχιών

Σωστές
Προβλέψεις

Κέρδος ανά
Επιτυχία

Ι
6
(*)
ΙΙ
5+1
50.000 €
ΙΙΙ
5
1.500 €
Ι�V
4
30 €
V
3
1,5 €
(*)Το κέρδος ανά επιτυχία στην κατηγορία επιτυχιών Ι εξαρτάται
από το πλήθος των επιτυχιών.
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Οι περιοχές συμπλήρωσης προβλέψεων αυξάνονται
από 3 σε 6 (Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ).
Με το ίδιο δελτίο μπορείς πλέον να συμμετέχεις έως
και σε 74 συνεχόμενες κληρώσεις, ξεκινώντας από
την τρέχουσα ή από μελλοντική κλήρωση (έως και 55
κληρώσεις μετά την τρέχουσα) και συμπληρώνοντας
τα αντίστοιχα πεδία. Οι επιλογές λειτουργούν
αθροιστικά.
Παράδειγμα Α
Ένα δελτίο συμπληρωμένο όπως στο παρακάτω
παράδειγμα, συμμετέχει σε 11 (=9+2) συνεχόμενες
κληρώσεις με τις ίδιες προβλέψεις.

Παράδειγμα Β
Ένα δελτίο συμπληρωμένο όπως στο παρακάτω
παράδειγμα, συμμετέχει στην 5η κλήρωση,
μετά την τρέχουσα.

Περιοχή Πρόβλεψης

Πεδίο 49 αριθμών
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Πεδίο ‘Τυχαία Επιλογή’ σε κάθε
περιοχή συμπλήρωσης:
Α Επιλέγοντας μόνο ‘Τυχαία Επιλογή’ χωρίς να
επιλέξεις αριθμούς, η Τερματική Μηχανή θα
δημιουργήσει μια απλή στήλη με τυχαία επιλογή
έξι αριθμών από το 1 έως και το 49.

Πεδίο 49
αριθμών

Πεδίο Κωδ.
Συστημάτων

Παράδειγμα Γ
Ένα δελτίο συμπληρωμένο όπως στο παρακάτω
παράδειγμα, συμμετέχει σε 20 συνεχόμενες
κληρώσεις με τις ίδιες προβλέψεις, ξεκινώντας
11 κληρώσεις (=10+1) μετά την τρέχουσα.

Πεδίο
‘Τυχαία Επιλογή’
Πεδίο
‘Άκυρο’

Περιοχή ΠΡΟΤΟ
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Η συμμετοχή σε συνεχόμενες ή/και μελλοντικές
κληρώσεις αφορά σε όλες τις περιοχές του δελτίου
και στο ΠΡΟΤΟ σε περίπτωση συμμετοχής σ’αυτό.

Περιοχή Συνεχόμενων/Μελλοντικών Κληρώσεων
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Β Επιλέγοντας ‘Τυχαία Επιλογή’ και έναν αριθμό από
το πεδίο των 49 αριθμών, η Τερματική Μηχανή θα
δημιουργήσει ένα πλήρες σύστημα με τυχαία επιλογή
αριθμών (1-49) πλήθους ίσου με την επιλογή.

Γ Επιλέγοντας ‘Τυχαία Επιλογή’ και έναν κωδικό
Τυποποιημένου Συστήματος, η Τερματική Μηχανή θα
παράξει τόσους τυχαίους αριθμούς, όσους αναλογούν
στο σύστημα που έχει επιλεγεί, π.χ. για το σύστημα
58 παράγονται 12 αριθμοί (132 στήλες).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο αριθμός που θα επιλέξεις πρέπει να
είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 6.
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Επιλέγοντας ‘ΑΚΥΡΟ’ σε μια ή περισσότερες
περιοχές συμπλήρωσης, η Τερματική Μηχανή
αγνοεί τις επιλογές της συγκεκριμένης περιοχής
(περιοχών) κατά την αποδοχή του δελτίου. Με αυτό
τον τρόπο μπορείς να παρακάμψεις μια λάθος
συμπληρωμένη περιοχή χωρίς να πετάξεις όλο το
δελτίο. Π.χ. το παρακάτω δελτίο θα συμμετέχει μόνο
με τις περιοχές Β και Γ.

Π.χ. επιλέγοντας το 9 θα παραχθεί ένα πλήρες
σύστημα με 9 τυχαίους αριθμούς (84 στήλες).
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Η δυνατότητα συμμετοχής με Συστήματα
Συνδυασμών της μορφής Α����������������������
xB��������������������
ή Α����������������
xBx�������������
Γ παραμένει,
με μόνο περιορισμό ότι το σύστημα συνδυασμών
πρέπει να αναπτυχθεί στις δύο ή τρείς πρώτες
περιοχές (Α, Β, Γ), αφήνοντας υποχρεωτικά τις
υπόλοιπες περιοχές κενές.

Συμμετοχή
στο ΠΡΟΤΟ
Οι επιλογές στην περιοχή ΠΡΟΤΟ έγιναν περισσότερες
και λειτουργούν αθροιστικά. Τώρα με το δελτίο του
ΛΟΤΤΟ μπορείς να παίξεις μέχρι 1936 συνεχόμενους
αριθμούς ΠΡΟΤΟ.
Εάν π.χ. σε ένα δελτίο ΛΟΤΤΟ σημειώσουμε στην περιοχή
του ΠΡΟΤΟ τους αριθμούς 5, 20 και 500, το δελτίο αυτό
θα συμμετέχει και στο ΠΡΟΤΟ με 525 συνεχόμενους
αριθμούς που θα ξεκινούν από τον τυχαίο αρχικό αριθμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Στην περίπτωση συμπλήρωσης ΛΟΤΤΟ και ΠΡΟΤΟ
στο ίδιο δελτίο, θα παράγονται πλέον δύο ξεχωριστές
ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, μία για κάθε παιχνίδι.
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