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Οδηγός παίκτη ΠΡΟΤΟ

7 αριθμοί –
απίστευτα κέρδη!

Παίξε ΠΡΟΤΟ
με το νέο δελτίο

Μην αφήνεις την τύχη να περιμένει.
Συμπλήρωσε τον τυχερό επταψήφιο αριθμό
και γίνε εσύ ο επόμενος μεγάλος νικητής! Παίξε
χρησιμοποιώντας το ανεξάρτητο δελτίο ΠΡΟΤΟ
ή επιλέγοντας τη συμμετοχή σε κάθε δελτίο
ΤΖΟΚΕΡ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΠΟ, ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ
και κέρδισε.
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Γνώρισε το νέο δελτίο ΠΡΟΤΟ
Πιο λειτουργικό, με περισσότερες περιοχές πρόβλεψης και
ανανεωμένη εμφάνιση, το νέο δελτίο ΠΡΟΤΟ σου προσφέρει
τη δυνατότητα συμμετοχής σε συνεχόμενες, αλλά και
μελλοντικές κληρώσεις, καθώς και τη δυνατότητα της τυχαίας
επιλογής προβλέψεων με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.

Μεγαλύτερα και προκαθορισμένα κέρδη
Το νέο ΠΡΟΤΟ κρύβει ακόμη μεγαλύτερα κέρδη στη μεγάλη
κατηγορία και εξασφαλισμένο κέρδος ανά επιτυχία σε όλες
τις υπόλοιπες, μέσω προκαθορισμένων κερδών για τις
επιτυχίες των κατηγοριών ΙΙ έως και ���
VI�.
Κατηγορίες�
Επιτυχιών

Σωστές
Προβλέψεις

Κέρδος ανά
Επιτυχία

Οι περιοχές συμπλήρωσης προβλέψεων αυξάνονται
από 1 σε 4 (Α,Β,Γ,Δ).
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)
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.

Ι
7
(*)
ΙΙ
6
25.000 €
ΙΙΙ
5
2.500 €
Ι�V
4
250 €
V
3
25 €
VI
2
2€
(*)Το κέρδος ανά επιτυχία στην κατηγορία επιτυχιών Ι εξαρτάται
από το πλήθος των επιτυχιών.

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.

Περιοχή Πρόβλεψης

Η συμμετοχή σε συνεχόμενες ή/και μελλοντικές
κληρώσεις αφορά σε όλες τις περιοχές του δελτίου.
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Οι επιλογές στο πεδίο ‘ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ’
έγιναν περισσότερες (1, 5, 10, 20, 50, 100, 250,
500, 1000) και λειτουργούν αθροιστικά, τόσο στο
αυτόνομο δελτίο ΠΡΟΤΟ, όσο και στα υπόλοιπα δελτία
(έως και 1936 συμμετοχές).
Ανεξάρτητο δελτίο ΠΡΟΤΟ

Πεδίο Πρόβλεψης
Ψηφίων

Πεδίο ‘Τυχαία Επιλογή’

Πεδίο ‘Άκυρο’
Πεδίο Συνεχόμενων
Αριθμών

Πεδίο Τυχαίων Αριθμών

Περιοχή Συνεχόμενων/Μελλοντικών Κληρώσεων

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

Περιοχή συμμετοχής ΠΡΟΤΟ στο δελτίο ΤΖΟΚΕΡ,
ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΠΟ, ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ

Οδηγός παίκτη ΠΡΟΤΟ
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Πεδίο ‘Τυχαία Επιλογή’ σε κάθε περιοχή
συμπλήρωσης:
Α Επιλέγοντας ‘Τυχαία Επιλογή’ χωρίς να επιλέξεις
ψηφία στο πεδίο επιλογής, η Τερματική Μηχανή θα
δημιουργήσει έναν τυχαίο επταψήφιο αριθμό.

Οδηγός παίκτη ΠΡΟΤΟ

Στο παραπάνω παράδειγμα, αν επιλέξεις και έναν
αριθμό από το πεδίο ‘ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ’ (π.χ.
το 10), η συγκεκριμένη συμμετοχή θα αποτελείται
από 10 διαδοχικούς επταψήφιους, ξεκινώντας από
τον τυχαίο επταψήφιο που δημιούργησε η Τερματική
Μηχανή (10 στήλες).
Γ Επιλέγοντας έναν αριθμό στο πεδίο ‘ΤΥΧΑΙΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΙ’, η Τερματική Μηχανή δημιουργεί
αντίστοιχο πλήθος τυχαίων διαφορετικών
επταψήφιων αριθμών. Οι επιλογές είναι:
2, 3, 5, 10, 20 και λειτουργούν αθροιστικά
(έως 40 τυχαίους αριθμούς). Οι επιλογές ‘ΤΥΧΑΙΟΙ
ΑΡΙΘΜΟΙ’ και ‘ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ’ δεν είναι
επιτρεπτές ταυτόχρονα.

Β Επιλέγοντας ‘Τυχαία Επιλογή’ και ορισμένα από
τα ψηφία του επταψήφιου αριθμού της στήλης,
η Τερματική Μηχανή θα δημιουργήσει έναν
τυχαίο επταψήφιο αριθμό συμπληρώνοντας τα
υπόλοιπα ψηφία.
Στο παράδειγμα που ακολουθεί, επιλέγοντας το 0
ως το 1ο ψηφίο και το 3 ως το 5ο ψηφίο, η Τερματική
Μηχανή θα δημιουργήσει έναν επταψήφιο αριθμό
συμπληρώνοντας τα υπόλοιπα ψηφία του.
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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 την
Β και Γ περιοχή.

Συμμετοχή στο ΠΡΟΤΟ με τα
δελτία των άλλων παιχνιδιών
Οι επιλογές στην περιοχή ΠΡΟΤΟ των δελτίων ΤΖΟΚΕΡ,
ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΠΟ και ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ έγιναν περισσότερες
και λειτουργούν αθροιστικά. Τώρα μπορείς να παίξεις
έως και 1936 συνεχόμενους αριθμούς ΠΡΟΤΟ
χρησιμοποιώντας δελτία άλλων παιχνιδιών.
Εάν π.χ. σε ένα δελτίο ΤΖΟΚΕΡ σημειώσουμε στην
περιοχή του ΠΡΟΤΟ τους αριθμούς 5, 20 και 500,
τότε θα συμμετέχει και στο ΠΡΟΤΟ με 525
συνεχόμενους αριθμούς, οι οποίοι θα ξεκινούν από
τον τυχαίο αρχικό αριθμό.

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

