
Jättipotti keskisuomalaiselle pelaajalle viime yönä
Vain hetkiä puolenyön jälkeen 18.1.2017 voitti ahvenanmaalaisen peliyhtiö Pafin sivustolla pelannut keskisuomalainen asiakas mahtavan 3,5
miljoonan euron jättipotin.

Naispuolinen hieman yli 60-vuotias voittaja oli viettänyt iltaa kotona pelaten Mega Fortune Dreams -nimistä peliä Paf.com -sivustolla, mutta ei
voinut aavistaa mitä tuleman piti. Kello 00:13 osui hänen kohdalleen jättipottivoitto, jollaisesta monet muut uneksivat ‒ pelitilillä näkyi kolmen ja
puolen miljoonan euron verovapaa unelmavoitto.

"Emme ole paljoa nukkuneet viime yönä", kertoo onnellinen voittaja puhelimessa. Yö on mennyt miehen kanssa voittoa ihmetellessä.

"On ollut todella vaikea uskoa tätä todeksi! Ja minulla on aina ollut hiukan huono tuuri aiemmin juuri tässä pelissä", hän jatkaa.

"Nyt otamme rauhallisesti ja lähdemme pienelle lomalle ihan aiempien suunnitelmien mukaisesti. Ja kyllähän näille rahoille aina käyttökohde
löytyy", rauhallinen mutta iloinen suurvoittaja nauraa.

Paf ottaa aina suurvoittajiin yhteyttä henkilökohtaisesti, jotta voi sekä onnitella upeasta voitosta että antaa neuvoja ja tukea voittoon liittyvissä
kysymyksissä.

"Toivomme, että voitto koituu iloksi ja hyödyksi voittajalle moniksi vuosiksi eteenpäin, ja siksi meistä on tärkeää, että voittajat saavat tietoa ja
neuvoja voidakseen parhaalla tavalla hallita uutta elämäntilannetta. Suosittelemme kaikille suurvoittajille, että he pitäisivät taukoa pelaamisesta
jonkin aikaa, ja että he kertoisivat voitostaan mahdollisimman harvoille. Haluamme myös olla tukena voiton jälkeisessä elämäntilanteessa niin
kauan kuin tarvetta on", sanoo Pafin PR-päällikkö Aino Waller.

Lisätietoja antaa tarvittaessa:

Aino Waller
PR-päällikkö
+358407569608
aino.waller@paf.com

Paf perustettiin Ahvenanmaalla vuonna 1966. Sen tärkein tehtävä oli tuottaa varoja jaettavaksi yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Tämä tehtävä on edelleenkin
tärkein syy yhtiön olemassaoloon. Nykyään Paf.com on kansainvälinen pelioperaattori, jolla on yli 200 peliautomaatti-, kasino-, pokeri-, vedonlyönti-, bingo-
ja arpapeliä netissä. Myös Pafin fyysinen pelitoiminta on laajaa: Itämerellä liikennöivillä laivoilla, Paf Casinolla Ahvenanmaalla ja Gibraltarin Casino Sunborn
-kasinolla on yhteensä noin 1500 peliautomaattia ja 55 pelipöytää. Paf tarjoaa turvallisen ja vastuullisen ympäristön pelaamiselle tuottaen asiakkailleen iloa
ja ajanvietettä.

Vuonna 2015 Paf-konsernin liikevaihto oli 110 miljoonaa euroa, josta voittoa oli 22,7 miljoonaa euroa. Yleishyödyllisiä hankkeita tuettiin 20 miljoonalla
eurolla. Paf-konsernilla on lähes 400 työntekijää ja sen pääkonttori sijaitsee Maarianhaminassa. Asiakkaita yhtiöllä on muun muassa Suomessa,
Ruotsissa, Virossa, Espanjassa ja Italiassa. Paf toimii Ahvenanmaan maakuntahallituksen luvalla ja sen valvonnan alaisena. Lisätietoa on saatavilla
osoitteessa www.paf.com.




