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    Visby, 11 november 2016 

 
 
Lottospelare vann 117 miljoner – årets tredje Drömvinst 
 
Denna onsdagskväll, den 2 november, har Drömvinsten på ca. 117 miljoner kronor fallit ut i 
Uppsala. När kvällens Lottodragning avgjorts stod det stod klart att en inlämnad kupong 
träffat alla sju rätt på Lotto 1 och även tre rätt på Joker vilket resulterade i Drömvinsten.   
- Detta blir årets tredje Drömvinst från Lottos miljonärsfabrik och det är ju helt fantastiskt, 
säger Svenska Spels vinnarambassadör, Pierre Jonsson, som personligen kommer ringa 
och gratulera till vinsten på 117 829 165 kronor.   

 

Vinnaren hade lämnat in sina rader via mobilen på Svenska Spels hemsida, svenskaspel.se. Efter 

dragningen på Lotto 1 hade den inlämnade kupongen ett vinstvärde på 3 376 024 kronor för sju 

träffade rätt. Men, för att vinna Drömvinsten krävs även minst två rätt på Joker och där fick den 

inlämnade kupongen ytterligare en tursam träff och hela tre rätt. 

 

Nu kan vinnaren vänta sig ett samtal från Svenska Spels vinnarambassadör, Pierre Jonsson:  

 

- Underbart, det är nästan på dagen två månader sedan den senaste Drömvinsten föll ut och nu 

levererar Lotto igen! Tänk att vinnaren fick hela tre rätt på Joker, det är andra gången någonsin det 

händer i samband med att Drömvinsten faller ut. Det är en otrolig lyckoträff! Det ska bli en ära att 

ringa och gratulera till denna mångmiljonvinst, säger Pierre.   

 

Kvällens Lottovinst är årets tredje Drömvinst, senast den föll ut var den 3 september, då 102 

miljoner kronor landade i Stockholm. Dessförinnan, den 21 maj, gick den till Luleå och var då 127 

miljoner kronor. 

 

Vinnaren kommer i samband med att vinsten betalas ut få hjälp med behövliga juridiska dokument 

och bankrådgivning. 

 

Vi återkommer med mer information om kvällens Drömvinst när vi fått kontakt med vinnaren. 

 

Rätt rad Lotto 1, 2/11 2016: 15, 25, 31, 21, 1, 8, 14 

Rätt rad Joker, 2/11 2016: 4, 8, 9, 6, 4, 4, 5 

Vid frågor, vänligen kontakta: 
Pierre Jonsson, Vinnarambassadör, Svenska Spel tel. 070-663 85 85  
 
 
 



Svenska Spel är Sveriges ledande spelbolag, med ett brett erbjudande inom turspel, sportspel och kasino, med välkända 
varumärken som Triss, Lotto och Stryktipset. Utifrån ett uppdrag från svenska staten och bolagets värdegrund, är visionen 
att spel ska vara till glädje för alla. Det uppnås genom att erbjuda bra och ansvarsfulla spelupplevelser. Svenska Spel är 
också landets största sponsor av svensk idrott, på såväl elitnivå som gräsrotsnivå. I koncernen ingår Casino Cosmopol med 
Sveriges fyra internationella kasinon. Bolaget har cirka 2 200 anställda med huvudkontor i Visby. För mer information, besök 
www.svenskaspel.se  
 
 
 

 

http://www.svenskaspel.se/

