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Tiketa fituese: Bingo 36+, nr. i vërtetimit  001 - 0051336 59 Pejë.

Fondi I fitimit

3,201.00      

Fondi i fitimit për Bingo 36+,  20% nga fondi i fitimit  ……………….

Shuma e paguar:.......................................................

16.01               fitues2

Numrat e tërhequr sipas radhës:

10.000,00

Fondi i akumuluar për SuperBingo nga xhirot e kaluara   ….

Fondi i përgjithshëm i akumuluar për SuperBingo ………….

Fondi i fitimit për Super Bingo,  20% nga fondi i fitimit  ……………….

Fondi i fitimit me një rresht deri në numrin  33,  40%

Fondi i fitimit me dy rreshta deri në numrin 33,  15%   ……………….

Raporti i përkohshëm për TeleBingo - xhiroja e 15 zhvilluar me 19.03.2017

-                   

320.10             

-                   

2.29                 
-                   

1

10 të qëlluara - 2 rreshta

5 të qëlluara - 1 rresht

ShumaLloji i Fitimeve

fitues

fitues

SuperBingo 

Bingo 36+

Numri I fitimeve
Nuk ka fitues

fitues

0

Fondi i garantuar për SuperBingo është:

Fituesi i parë me 5 të qëlluara
Fituesi i parë me10 të qëlluara 0

280 fitues

48.02           
32.01           Fondi i fitimit për fituesin e parë me një rresht      2%……………..

Fondi i fitimit për fituesin e parë me dy rreshta     3%  ……………….

320.10         

1,600.50      

240.08         
640.20         

320.10         
6,172.80      
6,492.90      



Nëse në Raportin e përkohshëm nuk është shpallur numri i vërtetimit fitues, ose nuk 

është shpallur aq herë sa duhet, poseduesi i vërtetimit është i obliguar që të bëjë 

reklamimin - kërkesen për njohjen e të drejtës me anë të postës rekomande ose   

drejtëpërsëdrejti në selinë e organizatorit në Prishtinë gjatë orarit zyrtar të punës.

Kërkesa për fitimin Super Bingo dhe Bingo 36+  është e plotëfuqishme nëse  

dorëzohet – pranohet deri në ditën e tërheqjes së xhiros vijuese gjerë në ora 16.00.

Raporti përfundimtar për xhiron e 15 të Bingo 15 nga 90, datë 19.03.2017

Nuk ka ndryshime nga Raporti i përkohshëm i shpallur me 19.03.2017

Pagesa e fitimeve për këtë xhiro vjetërsohet me daten 19.05.2017

Raporti zyrtar gjendet në vendpagimet e Lotarisë së Kosovës.

10,000.00

Fondi i garantuar për SuperBingo është:

Bashkim Sllamniku

Kërkesa për 10 të qëlluara në dy rreshta dhe 5 të qëlluara në një rresht  është i  

plotëfuqishëm nëse dorëzohet-pranohet në afat kohor prej 7 ditësh nga dita kur     

Drejtori:

III.

Datë: 19.03.2017 Prishtinë.

është zhvilluar xhiroja

IV.

Pagesa e fitimeve për Super Bingo dhe Bingo 36+  bëhet në bazë të Raportit përfundimtar.


