
Lycklig man i sydöstra Finland inleder helgen med att vinna 3.4
miljoner euro på paf.com
Nu på morgonen den 15 januari var det återigen dags för det åländska spelbolaget Paf att dela ut en rekordvinst. Den här gången går drygt
3.4 miljoner euro till en man i 40-årsåldern bosatt i sydöstra Finland. Mannen som utan överdrift kan sägas ha startat sin fredagsmorgon på
bästa möjliga sätt vann jackpotten på spelautomaten Mega Fortune Dreams.

Jackpotten på totalt 3 423 172 euro gick ut på Mega Fortune Dreams på paf.com vid 10-tiden imorse. Vinsten är den femte största någonsin i Pafs historia
och den åttonde vinsten över 3 miljoner euro som fallit ut under de senaste fem åren på paf.com.

Den lycklige storvinnaren är en trogen kund som spelat på paf.com sedan 2003. Mannens insats i det vinnande draget var 4.00 euro och i ett telefonsamtal
med Paf meddelar mannen att han kände sig väldigt lugn när han vann och att det inte blev några högljudda glädjerop.

“Det är klart att det var spännande, men förvånansvärt nog kände jag ingenting förutom ett lugn", säger vinnaren.

Mannen uppger att han ännu inte har några speciella planer utan att han snarare tar en dag i sänder till att börja med. Under telefonsamtalet säger mannen
att han ännu inte berättat om vinsten för familjen.

“Jag har fru och barn och dom kommer nog bli väldigt överraskade när jag berättar om vinsten”, säger vinnaren.

På Pafs fråga om det här var en bra start på helgen svarar vinnaren med glädje i rösten: “Bättre kan det inte vara!”

Paf har liksom vid alla storvinster varit i personlig kontakt med vinnaren för att gratulera, men även för att erbjuda råd och stöd inför den nya livssituation
som storvinnare ställs inför.

“Vi vill att pengarna ska skänka glädje och därför rekommenderar vi våra vinnare att skaffa sig ekonomisk rådgivning och att hon eller han förblir anonym. Vi
rekommenderar också alltid våra storvinnare att ta en paus från spelandet. Målsättningen är att våra kunder ska känna att de är bland vänner och därför
försöker vi hålla en personlig kontakt med storvinnarna så länge det finns en önskan och ett behov”, säger Mattias Lindquist, kommuikationschef på Paf.

Vid sidan av dagens storvinst har Paf inlett det nya året starkt genom att dela ut en rad jackpottar till storvinnare. Den 11 januari vann en lycklig finländsk
vinnare 160 500 euro på spelet Cash and Carry och fem dagar dessförinnan vann en annan finländare 136 500 euro på spelet Hall of Gods.

För mer information kontakta:

Mattias Lindquist
Kommunikationschef



Tel: +46 729 75 23 26
E-mail: mattias.lindquist@paf.com


