
Rekordstor bingovinst till kvinna i Finland
En kvinna från norra Finland har vunnit en ovanligt stor bingojackpott på Paf.com.
Bingovinsten på drygt 96.000 euro är högst sannolikt den största vinsten i Finland någonsin.

Jämfört med spelautomater på internet är jackpottarna i bingo sällan speciellt stora. Men onsdagen den 16 januari köpte en kvinna en
bingobricka för 2 euro hos det åländska spelbolaget Paf och vann den överlägset största bingovinsten som Paf någonsin delat ut.

- Oss veterligen har ingen vunnit en så här stor bingovinst i Finland tidigare. Det är oerhört sällsynt att en bingojackpott växer sig så här stor
och det har inte inträffat många gånger i världen tidigare, säger Pafs PR-chef Anders Sims.

Huset ska renoveras
Vinnaren, som är från norra Finland, är fortfarande lite skakig när Paf ringer för att gratulera.

- Jag inledde bingospelet, men lämnade datorn eftersom vi fick gäster och när jag återvände så såg jag att jag hade vunnit.

Vad tänkte du då?

- Va, är det här sant? Jag spelar inte mycket så det var en stor överraskning.

Vad ska du göra med pengarna?

- Jag har inte hunnit tänka så mycket på det, men huset behöver renoveras.

Paf har haft glädjen att dela ut många storvinster det senaste året. Under förra året vann Pafs kunder flera stora jackpottar på automaterna
på Paf.com, exempelvis vann en person 6,9 miljoner euro och en annan 8,6 miljoner.

Just nu finns världens största jackpott någonsin hos Paf.com, på spelautomaten Mega Fortune. Jackpotten har passerat otroliga 17 miljoner
euro och fortsätter att öka i snabb takt.

Håller kontakt med vinnarna
Varje gång en Paf-kund vinner en större summa pengar, gör spelbolaget sitt bästa för att ge vinnaren stöd i den nya situationen.

- Vi vill att pengarna ska skänka glädje och därför ser vi bland annat till att kunden får ekonomisk rådgivning och rekommenderar vinnaren att
förbli anonym. Vi rekommenderar också kunden att ta en paus från spelandet, säger Anders Sims.

- Vi vill att våra kunder ska känna att de är bland vänner och håller därför personlig kontakt med storvinnarna så länge det finns en önskan
och ett behov.

För mer information kontakta:

Anders Sims, PR-chef
Anders.sims@paf.com
+358 (0)457 342 8228

Paf was founded in 1966 with the clear purpose of creating profit to support good causes. This purpose is still our principle reason for being. Today Paf.com is an international full-
service online gaming site with over 150 games.  We also maintain a large physical gaming operation on land and sea with about 1 300 gaming machines, 40 gaming tables on ships and
Paf Casino on Åland. We offer safe and socially responsible money games to give our customers pleasure and entertainment. 

In 2011 the Paf Group had a turnover of €96.3 million producing a profit of €21.5 million and the contribution to good causes was €10.5 million. The group has over 300 employees with
offices in Mariehamn, Helsinki, Stockholm, Tallinn and Madrid.


