Informacja uzupełniająca do Regulaminu gry liczbowej SUPER SZANSA
1. Stawka za jeden zakład w grze SUPER SZANSA wynosi 1,60 zł.
2. Zawieranie zakładów w grze SUPER SZANSA odbywa się w punktach sprzedaży każdego dnia
od godziny 6:30 do godziny 23:54 (unieważnienia w kolekturach do godziny 23:56), z zastrzeżeniem
ust. 3, 4 i 5.
3. Zamknięcie sprzedaży na losowanie w dniu losowania gry SUPER SZANSA odbywa się: losowanie
popołudniowe o godzinie 13:59 (unieważnienia w kolekturach do godziny 13:59:55), losowanie
wieczorne o godzinie 21:50 (unieważnienia w kolekturach do godziny 21:54:55).
4. Nie jest możliwe unieważnienie zakładów Super Szansa zawartych w znajdujących się poza
kolekturami samoobsługowych urządzeniach potwierdzających zawarcie zakładu.
5. W centralnym systemie sprzedaży mogą wystąpić przerwy serwisowe, podczas których nie będzie
możliwe zawieranie zakładów lub obsługa gry SUPER SZANSA, w tym wypłata wygranych.
6. Zawarcie zakładu w grze SUPER SZANSA możliwe jest pod warunkiem zawarcia zakładu gry Lotto
oraz Plus, Mini Lotto, Multi Multi oraz Multi Multi Plus, Ekstra Pensji oraz Ekstra Premii lub zakupu
losu Kaskady.
7. Losowania wyników w grze SUPER SZANSA odbywają się każdego dnia, dwa razy dziennie.
8. Wygrane w poszczególnych stopniach gry SUPER SZANSA mają wartość:
Stopnie wygranych
I
II
III
IV
V
VI
VII

Kryteria
zgodność siedmiu cyfr numeru
zgodność sześciu ostatnich cyfr numeru
zgodność pięciu ostatnich cyfr numeru
zgodność czterech ostatnich cyfr numeru
zgodność trzech ostatnich cyfr numeru
zgodność dwóch ostatnich cyfr numeru
zgodność ostatniej cyfry numeru

Wysokość wygranych
2 000 000 zł
100 000 zł
10 000 zł
1 000 zł
100 zł
10 zł
2 zł

9. Wygrane w kwocie poniżej 2280 zł (słownie: dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych) z jednego
kuponu wypłacane są w wybranych punktach sprzedaży, w tym we wszystkich kolekturach,
i Oddziałach TS. Pozostałe wygrane wypłacane są w Oddziałach TS.
10. W grze SUPER SZANSA wypłata wygranych IV, V, VI i VII stopnia odbywać się będzie w dniu
losowania lub w okresie do 60 (sześćdziesięciu) dni liczonym od dnia następującego po dniu
losowania. Wypłata wygranych I, II i III stopnia odbywać się będzie w okresie do 60
(sześćdziesięciu) dni liczonym od dnia następującego po dniu losowania. Wypłaty wygranych
realizowane są łącznie z wygranymi w grze losowej wymienionej w punkcie 6, której zakup uprawnił
do zawarcia zakładu gry SUPER SZANSA.
11. W przypadku żądania uczestnika gry SUPER SZANSA wydania imiennego zaświadczenia
o uzyskanej przez niego wygranej, uczestnik zobowiązany jest zgłosić się po odbiór wygranej
oraz zaświadczenia do Oddziału TS.
12. Reklamacje z tytułu udziału w grze SUPER SZANSA za pomocą środków komunikacji
elektronicznej można składać na adres poczty elektronicznej: kontakt@lotto.pl.
13. Informacja uzupełniająca wchodzi w życie z dniem 23 października 2022 r.

