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Idag lanserar Svenska Spel nya
mångmiljonspelet Eurojackpot
Idag öppnar det europeiska mångmiljonspelet Eurojackpot sitt allra första
spel i Sverige, med chans att vinna upp emot 300 miljoner kronor. Nu på
fredag, den första februari, är det premiärdragning i TV4 cirka kl. 23.00.
− Man ser ofta riktigt stora spelvinster falla ut i andra länder och tänker att
”det är inte möjligt”, men med Eurojackpot är det möjligt att vinna
fantasisummor även i Sverige, säger Birgitta Bosell-Biström, produktansvarig
för Eurojackpot på Svenska Spel.
Eurojackpot är det spel i Sverige där man idag kan vinna mest pengar och är
byggt för att kunna ge en vinst på upp till 90 miljoner euro. De högsta
vinsterna beräknas dock ligga runt 300 miljoner kronor under den närmaste
tiden eftersom spelet fortfarande är relativt nytt.
−Det känns väldigt roligt att äntligen få sparka igång Eurojackpot. Många har
efterfrågat ett nytt högvinstspel i Sverige och gärna ett internationellt sådant.
14 deltagande länder möjliggör de höga vinsterna och vi hoppas att
svenskarna kommer tycka att det är ett roligt och enkelt spel, säger Birgitta
Bosell-Biström.
Dragningen för Eurojackpot sker varje fredag i TV4 cirka kl. 23.00.
− TV-dragningarna är väldigt uppskattade och bygger upp en spänning för
spelarna. Med rätt programledare blir det väldigt underhållande, därför har vi
valt Anton Körberg och Jessica Folcker Heckscher att hålla i Eurojackpots
dragningar, säger Birgitta Bosell-Biström.
Eurojackpot startade i mars 2012 och de första åtta länderna som gick med
var Danmark, Finland, Italien, Tyskland, Estland, Holland, Slovenien och

Spanien. Sverige kommer nu in i andra vågen tillsammans med Island, Norge,
Lettland, Litauen och Kroatien.
Så går det till
1.Gå till butik/ombud eller spela på svenskaspel.se eller i mobilen
(m.svenskaspel.se)
2.Välj fem nummer av 50 samt två av åtta s.k. stjärnnummer, ett spel kostar
25 kronor
3.Bevaka dragningen varje fredag cirka kl. 23.00 på TV4
4.Spelstopp är kl. 19.00 på fredagar
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Spelet är ett internationellt lotteri med totalt 14 deltagande
länder; Danmark, Finland, Italien, Tyskland, Estland, Holland,
Slovenien, Spanien, Sverige, Island, Norge, Lettland, Litauen och
Kroatien.
Den garanterade högsta vinsten är 10 miljoner euro till en ensam
spelare med fem rätt och två stjärnnummer.
Spelet har ett vinsttak på 90 miljoner euro.
Återbetalningen är 50 %.
Sannolikheten att vinna är 1:21.
Sannolikheten att vinna högsta vinsten är 1:59 miljoner.
Den högsta vinsten hittills föll ut i Finland i fredags, 25 januari,
och var på 29,5 miljoner euro, ca 257 miljoner kronor.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Birgitta Bosell-Biström, produktansvarig Eurojackpot, 070-647 47 61
Theres Lakso, PR-ansvarig Eurojackpot, 076-844 87 10
Svenska Spel är Sveriges ledande spelbolag och ägs av svenska staten där hela
vinsten går tillbaka till samhället. Bolagets uppdrag är att erbjuda roliga spel

kombinerat med ett starkt socialt ansvarstagande. Visionen är att spel ska vara
till glädje för alla. Bolaget erbjuder sport- och turspel via ombud, i mobilen och
på www.svenskaspel.se, samt spel på värdeautomater (Vegas). I koncernen ingår
också Casino Cosmopol med Sveriges fyra internationella kasinon. I sortimentet
återfinns flera kända varumärken, bland andra Triss, Lotto, Oddset och
Stryktipset. Cirka 75 procent av den vuxna befolkningen spelar någon gång under
året på något av bolagets spel och varje år betalar Svenska Spel ut vinster till ett
värde av cirka 12 miljarder kronor. Svenska Spel är en av landets största
idrottssponsorer med ett engagemang för både elitsatsningar, talangutveckling
och en stark breddidrott.
I Svenska Spels medierum http://media.svenskaspel.se hittar du nyheter,
pressmeddelanden, bilder och kontaktuppgifter.

