
Siste oppdatering 17.04.2019 
 

1. SUPPLERENDE VILKÅR FOR SPILL 
 

a. Hva disse supplerende vilkår for spill dekker. Disse supplerende vilkår for spill er 
tilleggsregler og vilkår som gjelder for de spesifikke lotterispillene som vises på 
operatørens nettsted. 

 
b. Hvorfor spillere bør lese de. Les disse vilkårene grundig. Disse vilkårene forteller hvem 

EU Lotto Ltd er, hvordan EU Lotto Ltd vil tilby lotterispillene, hvordan en av partene kan 
endre eller avslutte kontrakten, hva en skal gjøre hvis det er et problem, samt annen viktig 
informasjon. 

 
2. INFORMASJON OM OSS, OG HVORDAN DU KOMMER I KONTAKT MED OSS 

 

a. Hvem vi er. EU Lotto Ltd – («EU Lotto»/ «vi»/ «oss») et selskap grunnlagt og innlemmet i 
Gibraltar med registrert firmanummer 109514, og registrert kontoradresse Office Suite A, 
Ocean Village Promenade. EU Lotto er lisensiert av Gibraltars regjering for å godta spill på 
lotterier (lisensnummer RGL 066), og er lisensiert av den britiske pengespillkommisjonen 
for å tilby Remote General Betting Standard - Real Event- aktiviteter under lisensnummer 
38991. EU Lotto er ikke en lotterioperatør. Med EU Lotto plasserer spillere innsatser på 
resultater av trekninger av offisielle og/eller statlige drevne lotterier. 

 
b. Hva vi gjør. Når spillere plasserer en innsats på operatørens nettside, fungerer EU Lotto 

som en administrator i forhold til innsatsen(e), mens operatøren fungerer som agent for 
EU Lotto, i forhold til innsatsen(e), hvor operatøren videreformidler innsatsen(e) til EU 
Lotto, som vil ha regulatorisk ansvar for innsatsen(e). EU Lotto beregner gevinstene for 
hver innsats, og er ansvarlig for betaling av gevinster som er betalt til operatøren, som er 
forpliktet til å sende gevinster til spillere som har vunnet. 

 
c. Kontakt med spillere. Spillere samtykker i at EU Lotto har tilgang til deres personlige 

opplysninger for reguleringsformål. Disse samles og lagres av operatøren, og operatøren 
kan kontakte spillere via e-post, telefon eller per post med postadressen som er oppgitt. 

 
3. KONTRAKT MED SPILLERE OG PLASSERING AV INNSATSER 

 

a. Hvordan vi vil akseptere en spillers innsats. Spillere må registrere seg på operatørens 
nettsted for å plassere spill og overholde operatørens vilkår. Ved plassering av en innsats 
via operatørens nettsider, inngås også en kontrakt med EU Lotto. Disse vilkårene og 
operatørens vilkår i kombinasjonen regulerer regler og vilkår for alle plasserte spill, 
reglene for spillene som tilbys av EU Lotto, samt beregning og betaling av gevinster. 
Spillere instruerer operatøren å plassere innsatser med EU Lotto på deres vegne, ved å 
plassere en innsats på operatørens nettsted. Når innsatsen er innlevert, kan den ikke 
endres eller kanselleres av spillere, og når EU Lotto aksepterer innsatsen, vil en kontrakt 
oppstå mellom spiller og EU Lotto. 

 
b. Hvis vi ikke kan akseptere innsatsen din. Hvis vi ikke kan godta en spillers innsats, vil vi 

informere operatøren. 



 

c. Konflikt eller tvetydighet. Merk, hvis det er konflikt eller tvetydighet eller tvist mellom 
disse tilleggsvilkårene for spill og regler og vilkår for operatøren, skal disse 
tilleggsvilkårene for spill ha forrang. 

 
 

4. VÅR RETTIGHET TIL Å FORETA ENDRINGER 
 

a. Hvorfor vi må endre disse vilkårene. Da vi har tillit til å akseptere innsatser på utfallet av 
ekte arrangementslotterier som er utenfor vår kontroll, behøver vi muligheten til å 
variere, omforme eller endre disse tilleggsvilkårene for spill, inkludert å kunne gjøre 
endringer grunnet operasjonelle eller servicerelaterte problemer, eller på grunn av 
endringer i loven eller gjeldende forskrifter. 

 
Den gjeldende versjonen av disse regler og vilkår vil alltid vises på operatørens nettsted, 
og endringer skal tre i kraft umiddelbart etter spillernes neste besøk eller som ellers 
varslet. Når vi foretar endringer som vil ha betydelig innvirkning på spillerne, så vil 
Operatøren, hvis det er mulig, prøve å sende e-post til spillere for å varsle spillere om av 
endringen, og en dato for når spillere vil bli bundet av de oppdaterte vilkårene. 

 
 

5. KONTRAKTSVILKÅR 
 

a. Betingelser alle spillere må forholde seg til. Alle spillere må: 
i. Les og aksepter disse tilleggsvilkårene for spill; 

ii. Være 18 år eller eldre (pengespill for mindreårige er et lovbrudd); 
iii. Ikke gjøre innskudd med midler som stammer fra kriminelle og/eller andre 

uautoriserte aktiviteter; 
iv. Betale eventuelle skatter på gevinster; 

v. Tilby registrering av spiller og betalingsinformasjon til operatør som er 
fullstendig, nøyaktig og har myndighet til å foreta slike betalinger; 

vi. Ikke være en person eller fra et land på ekskluderte lister; 
vii. På tidspunktet for å plassere et spill, ikke være en direktør, leder eller ansatt (eller 

deres ektefelle eller avhengige) av EU Lotto eller operatøren, eller av et av 
konsernselskapene eller en entreprenør eller tjenesteleverandør av et selskap i 
konsernet EU Lotto, eller operatøren som anses av EU Lotto eller operatøren for 
å være i en følsom stilling; og 

viii. Ikke være begrenset av innskrenket juridisk kapasitet. 
 

b. Hvis spillerne bryter de ovennevnte forholdene. EU Lotto kan når som helst annullere en 
innsats hvis en spiller er funnet å bryte, eller når som helst har brutt disse betingelsene. 
(For å unngå tvil gjelder dette selv etter at en relevant trekning har funnet sted, hvor en 
spiller ville hatt rett til visse gevinster, men har brutt betingelsene). 

 
c. Hva hvis trekningen av lotteriet ikke finner sted? Hvis en trekning av et lotteri ikke finner 

sted, eller ingen resultater av trekningen publiseres eller offisielt annonseres, vil alle 



gyldige innsatser annulleres. Fristen for innsending av innsatser vil bli vist på operatørens 
nettsted. Instruksjoner for å plassere, eller tilsynelatende plassere en innsats etter 
innsendingsfristen og/eller etter starten av en bestemt trekning, eller en trekning som 
faktisk har skjedd, vil ikke være gyldig, uavhengig av hvilken som helst automatisk 
bekreftelse som kan genereres, eller uavhengig av feilaktig vist tidsfrist på operatørens 
nettsted. 

 
d. Jackpotverdier på nettstedet. Jackpotverdiene som vises for lotterier som tilbys på 

operatørens nettsted, er omtrentlige estimater av hva jackpoten vil være. EU Lotto 
estimerer verdien av jackpoter ved bruk av visse forutsetninger, for eksempel nåværende 
eller fremtidige jackpoter som er vunnet eller overført. Verdien er et estimat og er ikke 
juridisk bindende, og EU Lotto og operatøren er ikke ansvarlig for eventuelle 
unøyaktigheter mellom estimert jackpot og den faktiske jackpoten. 

 
6. GEVINSTER FOR SPILL PÅ LOTTERIER 

 

a. Betaling av gevinster. I tilfelle et spill er et vinnende spill, skal EU Lotto: 
i. Beregne den totale pengeverdien av gevinstene og varsle dette til operatøren; 

ii. Om nødvendig forespørre med operatørens støtte gjennomføring av visse 
spillerverifikasjonsoppgaver; og, 

iii. Etter å ha fullført slike verifikasjonsoppgaver, forutsatt at ingen gyldige 
problemer som har blitt identifisert fortsatt ikke er løst, gjøre gevinsten 
tilgjengelig for operatøren for videre distribusjon til spilleren som har vunnet. 

 
b. Beregning av gevinster. EU Lotto beregner gevinstene for hvert spill. Beregningen er 

forskjellig for hver underliggende lotterikategori og hver priskategori. Den følgende 
tabellen «Spilloversikt for EU Lotto», forklarer hvilken beregningsmetode som gjelder for 
hvert EU Lotto-spill: 

 
 

 

 
EU Lotto-spill 

 
 

Underliggende 
lotteri 

Operatør 
av 
underligg 
ende 
lotteri* 

Type A- 
gevinstkat 
egori 
(Hovedjac 
kpot) 

Type B- 
gevinstk 
ategori 
(Ikke- 
hovedjac 
kpot) 

Type C- 
gevinstkat 
egori 
(Ikke- 
jackpot) 

 

EuroMillions Euromillions LAE 1 2 – 3 4 – 13  

EuroJackpot Eurojackpot DLTB 1 2 – 3 4 – 12  
MegaMillions Mega Millions MUSL 1 - 2 – 9 Utbetaling av gevinst i MegaMillions og PowerBall 

 
Som vanlig med MUSL Mega Millions og Powerball, 
kan EU Lotto også utbetale gevinstene i 
premiekategori 1 over 30 år («Annuitetsalternativ"). 
Hvis EU Lotto velger annuitetsalternativet, vil den 
første betalingen bli gjort så snart som mulig etter 
trekningen, med de neste 29 betalingene med ett års 
mellomrom. Betalingsnivået er beregnet slik at 
utbetalingene øker med prosentandelen satt av MUSL 
fra år til år, til hele beløpet er utbetalt. Hvis EU Lotto 
velger   muligheten   til   å   betale   ut   gevinster   i et 
engangsbeløp  («Kontantalternativ"),  blir gevinstene 

 
 
 
 
 

PowerBall 

 
 
 
 
 

Powerball 

 
 
 
 
 

MUSL 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 

2 – 9 



      etter tilbakeholdelser diskontert, slik det er gjort i 
MUSL Mega Millions og Powerball. 
Diskonteringsrenten er 40 %, dvs. at engangsbeløpet 
er 60 % av verdien for annuitetsalternativet. EU Lotto 
kan etter eget skjønn velge utbetalingsplan. 

 
Tilbakeholdelse av premier i Mega Millions og 
PowerBall 

 
EU Lotto tilbakeholder 38 % av premier i de to høyeste 
to kategoriene, da det er intensjonen å sette spillerne 
i samme økonomiske stilling som om de hadde spilt 
det underliggende lotteriet. 

Tysk Lotto Lotto 6 aus 49 DLTB 1 2 3 – 9  

 
 
 
 

 
Spiel77 

 
 
 
 

 
Spiel 77 

 
 
 
 

 
DLTB 

 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 

 
- 

 
 
 
 

 
2 – 7 

Utbetaling av premier i Spiel77 - Alle gevinster i en 
Type A-priskategori avrundes slik at de får en form 
som EUR x x77 777,00. 

 
Summen av alle gevinster som betales av EU Lotto per 
premiekategori for en bestemt trekning, må aldri 
overstige tallene som angitt nedenfor. Hvis tallene 
overskrides, blir gevinster delt mellom vinnerne. 

 
Spiel77: EUR 10 000 000,00 

 
 
 
 

Super6 

 
 
 
 

Super 6 

 
 
 
 

DLTB 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

1 – 6 

 
Summen av alle gevinster som betales av EU Lotto for 
høyeste premiekategori for en bestemt trekning, må 
aldri overstige tallene som angitt nedenfor. Hvis 
tallene overskrides, blir gevinster delt mellom 
vinnerne. 

 
Super6: EUR 1 000 000,00 

 
 
 
 
 
 
 

 
GlücksSpirale 

 
 
 
 
 
 
 

 
Glücksspirale 

 
 
 
 
 
 
 

 
DLTB 

 
 
 
 
 
 
 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 – 7 

Betaling av premier i GlücksSpirale Den månedlige 
betalingen skal ikke betales i mer enn 280 måneder, 
med oppstart måneden etter den aktuelle 
trekningsdagen. Retten til den månedlige betalingen 
er ikke arvelig. Visningen av jackpoten til GlücksSpirale 
på EUR 2 010 000,00 må derfor forstås som summen 
av alle månedlige utbetalinger 

 
Summen av alle gevinster som betales av EU Lotto per 
premiekategori for en bestemt trekning, må aldri 
overstige tallene som angitt nedenfor. Hvis tallene 
overskrides, blir gevinster delt mellom vinnerne. 

 
GlücksSpirale: Månedlige utbetalinger på EUR 
50,000.00  eller EUR 4,800,000.00, som summen av 
alle fremtidige månedlige utbetalinger. 

Irsk Lotto Lotto PLI 1 2 3 – 7  

Irsk Lotto+1 Lotto Plus 1 PLI - - 1 – 7 Summen av alle gevinster som betales av EU Lotto per 
premiekategori for en bestemt trekning, må aldri 
overstige tallene som angitt nedenfor. Hvis tallene 
overskrides, blir gevinster delt mellom vinnerne. 

 
    Irish Lotto+1: 5,000,000.00 EUR 
   Irish Lotto+2: 1,250,000.00 EUR 

Irsk Lotto+2 Lotto Plus 2 PLI - - 1 – 6 



Østerriksk Lotto Lotto ÖLG 1 - 2 – 8 
 

Østerriksk Lotto Joker ÖLG 1 - 2 – 6  

Mega-Sena Mega-Sena Caixa 1 - 2 – 3  

MINI Mini-Lotto TS 1 - 2 – 3  

Polsk Lotto Lotto TS 1 - 2 – 4  

 
 
 

Polsk Lotto+ 

 
 
 

Lotto Plus 

 
 
 

TS 

 
 
 

1 

 
 
 

- 

 
 
 

2 – 4 

 
Summen av alle gevinster som betales av EU Lotto per 
premiekategori for en bestemt trekning, må aldri 
overstige tallene som angitt nedenfor. Hvis tallene 
overskrides, blir gevinster delt mellom vinnerne. 

 
Polsk Lotto+: PLN 10 000 000,00 

SuperEnalotto Super Enalotto Sisal 1 - 2 – 6  

El Gordo Primitiva El Gordo de la 
Primitiva LAE 1 - 2 – 9  

Fransk lotto Loto FDJ 1 - 2 – 9  

 

 
Tysk Keno 

 

 
Keno 

 

 
DLTB 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
* 

Summen av alle gevinster som betales av EU Lotto per 
premiekategori for en bestemt trekning må aldri 
overstige tallene som angitt nedenfor. Hvis tallene 
overskrides, blir gevinster delt mellom vinnerne. 
Tysk Keno: EUR 5 000 000,00 

Plus5 plus 5 DLTB - - 1 – 5  

 
 
 

MULTI 

 
 
 

Multi Multi 

 
 
 

TS 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

* 

Summen av alle gevinster som betales av EU Lotto for 
høyeste premiekategori for en bestemt trekning må 
aldri overstige tallene som angitt nedenfor. Hvis 
tallene overskrides, blir gevinster delt mellom 
vinnerne. 
MULTI: PLN 10 000 000,00 

MULTI Plus Multi Multi 
Plus TS - - *  

El Gordo 
JULELOTTERI 

Sorteo 
Extraordinario 
de Navidad 

 
LAE 

 
- 

 
- 

 
1 – 17 

 

 
El Niño 

Sorteo 
Extraordinario 
de “El Nino” 

 
LAE 

 
- 

 
- 

 
1 – 17 

 

El Gordo de 
Verano 

Sorteo 
Extraordinario 
de Vacaciones 

 
LAE 

 
- 

 
- 

 
1 – 16 

 
Gevinster i El Gordo de Verano, KeNow og Cash4Life, 
Keno 27/7 utbetales som publisert på nettstedet og 
uavhengig av gevinster publisert av den underliggende 
lotterioperatøren. 
 
Summen av alle gevinster som betales av EU Lotto for 
høyeste premiekategori for en bestemt trekning må 
aldri overstige tallene som angitt nedenfor. Hvis 
tallene overskrides, blir gevinster delt mellom 
vinnerne. 
 

KeNow: 5,000,000,00 EUR 
 
Keno24/7: 10,000,000,00 EUR  

 

KeNow Keno TS - - * 
Keno 24/7 Quick Draw NYSGC - - * 

 
Cash4Life 

 
Cash 4 Life 

 
NYSGC 

 
1 

 
- 

 
2 – 9 

*«Caixa» eller «Caixa Econômica Federal» – organisasjonen som driver det offisielle brasilianske lotteriet Mega-Sena 
«Camelot Group» eller «CG» – organisasjonen som driver det offisielle, britiske nasjonallotteri. 
«DLTB» – «Deutscher Lotto-und Totoblock»Som driver eller samorganiserer de offisielle trekningene Lotto 6 aus 49, Spiel 77, 
Super 6, Glücksspirale (og Eurojackpot. 
«FDJ» eller «La Française des Jeux» – den franske lotteriorganisasjonen som driver det offisielle franske lotteriet Loto. 
«Loterías y Apuestas del Estado« eller «LAE» – den spanske lotteriorganisasjonen som driver eller samorganiserer lotteriene 
Sorte Extraordinario de Navidad, Euromillones og El Gordo de la Primitiva. 



«MUSL» – den multistatlige lotteriorganisasjonen, som driver lotteriene Powerball og Mega Millions. 
«New York State Gaming Commission» eller «NYSGC» – lotteriorganisasjonen som driver lotteriet «Cash 4 Life». 
«Totalizator Sportowy» – den polske lotteriorganisasjonen som driver det offisielle Lotto Multi Multi og Mini Lotto 
«Sisal» – den italienske lotteriorganisasjonen som driver det offisielle italienske lotteriet Enalotto. 
«ÖLG» eller «Österreichische Lotterien Gesellschaft» – den østerrikske lotteriorganisasjonen som driver de offisielle lotteriene 
Lotto 6 aus 45 og Joker 
«Premier Lotteries Ireland» eller «PLI» – organisasjonen som driver de offisielle irske, nasjonale lotteriene Lotto Plus 1 og Plus 
2. 

 

 
c. Gevinster i en Type A-gevinstkategori. Gevinstene som betales for hvert spill i en type A- 

gevinstkategori (som definert i tabellen ovenfor), vil avhenge av nummeret til de 
underliggende lotteri-vinnende billettene i denne gevinstkategorien, antall EU Lotto- 
vinnende spill i denne gevinstkategorien, den betalbare gevinsten av den underliggende 
lotterioperatøren for de underliggende lotteri-vinnende billettene i denne 
gevinstkategorien, samt den underliggende lotterijackpoten i denne gevinstkategorien. 
EU Lotto beregner gevinstene i en type A-gevinstkategori på grunnlag av mengden av 
samlede innsats som er publisert av den underliggende lotterioperatøren, samt 
distribusjonen til jackpotgevinstkategorien eller på grunnlag av jackpoten som er 
publisert på nettsiden til underliggende Lotterioperatør for denne gevinstkategorien, for 
relevant trekning av underliggende lotteri. 

 
Bare ett EU Lotto-vinnende spill i en type A-gevinstkategori 

 

Hvis det bare er ett EU Lotto-vinnende spill i en type A-gevinstkategori, beregnes gevinstene i forbindelse 
med dette EU Lotto-vinnende spillet slik: 

 
Gevinster = Underliggende lotterijackpot i type A-gevinstkategori/(Underliggende lotterijackpot-vinnende 
billett i type A-gevinstkategori + 1) 

 
Eksempel 1: Det er bare ett EU Lotto-vinnende spill i type A-gevinstkategori, og ingen underliggende 
lotterivinnende billett er annonsert av underliggende lotterioperatør i type A-gevinstkategori med hensyn 
til en underliggende lotterijackpot i type A-gevinstkategorien på EUR 90 000 000,00. Gevinstene som 
betales for det enkelte EU Lotto-vinnende spill beløper seg til EUR 90 000 000,00. 

 
Eksempel 2: Det er bare ett EU Lotto-vinnende spill i type A-priskategori, og to underliggende 
lotterijackpot-vinnende billetter er annonsert av den underliggende lotterioperatøren i type A- 
priskategori, med hensyn til en underliggende lotterijackpot i type A-premiekategorien på EUR 90 000 
000,00. Gevinstene som betales for det enkelte EU Lotto-vinnende spill beløper seg til EUR 30 000 000,00. 

 
Mer enn én EU Lotto-vinnende innsats i type A-gevinstkategori 
Hvis det er mer enn ett EU Lotto-vinnende spill i Type A-gevinstkategorien, beregnes gevinsten som 
betales for EU Lotto-vinnende spill i Type A-gevinstkategori, basert på en «Delingsmodell», bestående av 
tre trinn. 

 
Trinn 1 - Beregning av antall andeler: 
Antall andeler= Antall underliggende Lotterijackpot-vinnende billetter i denne gevinstkategorien + Antall 
EU-Lotto-vinnende spill i denne gevinstkategorien 

 
Trinn 2 - beregning av størrelsen for hver andel: 
Størrelse på 1 andel = underliggende Lotterijackpot i denne gevinstkategori/Antall andeler 

 
Trinn 3 - allokering av gevinster: 

 



1 andel per EU Lotto-vinnende spill i type A-gevinstkategori 
 

Eksempel 4: Det er to EU Lotto-vinnende spill i Type A-gevinstkategori og en underliggende lotterijackpot- 
vinnende billett er kunngjort av den underliggende lotterioperatøren i type A-gevinstkategorien, med 
hensyn til en underliggende lotterijackpot i type A-gevinstkategorien på EUR 90 000 000,00. Det er tre 
utbetalingsandeler, med en størrelse på EUR 30 000 000,00 hver. Gevinsten som betales for hvert EU 
Lotto-vinnende spill i type A-gevinstkategori beløper seg til EUR 30 000 000,00. 
 

d. Gevinster i en Type B-gevinstkategori. Gevinstene som skal betales for hvert EU Lotto- 
vinnende spill i en type B-gevinstkategori (som definert i tabellen ovenfor, for eksempel 
gevinstkategori 2 i EuroMillions), vil avhenge av antallet til de underliggende lotteri- 
vinnende billettene i denne gevinstkategorien, antall EU Lotto-vinnende spill i denne 
gevinstkategorien, den betalbare prisen av den underliggende lotterioperatøren for de 
underliggende lotterivinnende billettene i denne gevinstkategorien, samt den 
underliggende lotterijackpoten i denne gevinstkategorien. EU Lotto beregner gevinstene 
i en Type B-gevinstkategori på grunnlag av mengden av samlede innsatser publisert av 
den underliggende lotterioperatøren, samt distribusjonen til jackpotgevinstkategorien 
eller på grunnlag av jackpoten publisert på nettsiden til underliggende lotterioperatør for 
denne gevinstkategori av relevant trekning av underliggende lotteri. 

 
Kun ett EU Lotto-vinnende spill i en type B-gevinstkategori 

 

Hvis det bare er ett EU Lotto-vinnende spill i en type B-gevinstkategori, beregnes gevinstene for dette EU 
Lotto vinnende spillet slik: 

 
Gevinst = underliggende lotterijackpot i type B-gevinstkategori / (underliggende lotterijackpot-vinnende 
billetter i type B-gevinstkategori + 1) 

 
Eksempel 1: Det er bare ett EU Lotto-vinnende spill i en type B-gevinstkategori, og ingen underliggende 
lotterivinnende billett er annonsert av den underliggende lotterioperatøren i type B-gevinstkategori med 
hensyn til et underliggende lotterispill i en type B-gevinstkategori på EUR 9 000 000,00. Gevinstene som 
betales for det enkelte EU Lotto-vinnende spill beløper seg til EUR 9 000 000,00. 

 
Eksempel 2: Det er bare ett EU Lotto-vinnende spill i en type B-gevinstkategori, og to underliggende 
lotterivinnende billetter er annonsert av den underliggende lotterioperatøren i type B-gevinstkategori 
med hensyn til et underliggende lotterispill i en type B-gevinstkategori på EUR 9 000 000,00. Gevinstene 
som betales for det enkelte EU Lotto-vinnende spill beløper seg til EUR 3 000 000,00. 

 
Kun ett EU Lotto-vinnende spill i en type B-gevinstkategori 
Hvis det er mer enn ett EU Lotto-vinnende spill i Type B-gevinstkategorien, skal gevinstene som betales 
med hensyn til disse EU Lotto-vinnende spillene, beregnes ut fra en delingsmodell, bestående av tre trinn: 

 
Trinn 1 - Beregning av antall andeler: 
Antall andeler = Antall underliggende Lotterijackpot-vinnende billetter i denne gevinstkategorien + Antall 
EU-Lotto-vinnende spill i denne gevinstkategorien 

 
Trinn 2 - beregning av størrelsen for hver andel: 
Størrelse på 1 andel = underliggende Lotterijackpot / Antall andeler 

 
Trinn 3 - Allokering av gevinster: 
1 andel per EU Lotto-vinnende spill i denne gevinstkategorien 

 



Eksempel 4: Det er to EU Lotto-vinnende spill i en type B-gevinstkategori, og en underliggende 
lotterivinnende billett er annonsert av den underliggende lotterioperatøren i type B-gevinstkategori, med 
hensyn til en underliggende lotterijackpot i en type B-gevinstkategori på EUR 3 000 000,00. Det er tre 
utbetalingsandeler, med en størrelse på EUR 1 000 000 hver. Gevinsten som betales for hvert EU Lotto- 
vinnende spill i denne gevinstkategori beløper seg til EUR 1 000 000,00. 

 
e. Gevinster i en Type C-gevinstkategori. Gevinstene som skal betales ut for hver EU Lotto- 

vinnende spill i en type C-gevinstkategori (som definert i tabellen ovenfor, for eksempel 
gevinstkategori 4 i EuroMillions), skal være beløpet av gevinsten som annonsert av den 
underliggende lotterioperatøren i forhold til en underliggende lotteri-vinnende billett i 
den respektive gevinstkategorien. Hvis den underliggende lotterioperatøren ikke har 
kunngjort en gevinst i den respektive gevinstkategorien for den aktuelle trekningen av det 
underliggende lotteriet, beregnes gevinsten som betales for hver EU Lotto-vinnende spill 
i denne gevinstkategorien på grunnlag av de samlede beløpene som er betalt inn for den 
aktuelle trekningen av det underliggende lotteriet, som ble annonsert av den 
underliggende lotterioperatøren, og tildelingen til de vinnende gevinstkategorier. 

 
f. Utbetaling av premier fra gevinstkategorier til andre gevinstkategorier. Ovennevnte 

regler gjelder forutsatt at det ikke ble utbetalt gevinster fra gevinstkategorier til andre 
gevinstkategorier, på grunn av at ingen underliggende lotterivinnende billetter i en 
gevinstkategori for en trekning, på grunn av ingen underliggende lotterivinnende billett i 
en gevinstkategori for en rekke påfølgende trekninger eller på grunn av en jackpotenhet. 

 
g. Kun australske spillere. Hvis annuitetsalternativet er valgt av spilleren vil EU Lotto 

opprette et livrenteplan hvor utbetalingene starter umiddelbart hos en kapitalforvalter, 
hvor vinneren står som kontoinnehaver og mottaker. 

 
h. SpecialJackpoter. For alle spill har operatøren muligheten til å kunngjøre en 

SpecialJackpot etter eget skjønn. I dette tilfellet erstatter SpecialJackpot-summen en 
hvilken som helst underliggende lotterijackpot i type A-gevinstkategori. 

 
i. Én gevinstkategori. Kun én gevinstkategori kan vinnes per spill, som vil være den høyeste 

av de tilgjengelige gevinstkategorier oppnådd av og relevant for det spillet. Et kombospill 
kan vinne i mer enn en premiekategori, basert på de separate spillene den består av. 

 
 

j. Valutaer. Gevinster beregnes og krediteres i den valutaen som spillet ble registrert med 
(«referansevaluta»). Valutakursen som blir brukt, er spotkursen (midtpunktet mellom 
kjøps- og salgskurs) for veksling av den aktuelle valutaen til EUR på den aktuelle 
trekningsdatoen, i henhold til oanda.com eller (dersom oanda.com ikke er tilgjengelig) 
Den europeiske sentralbankens referansesats for euroens valutakurs (ECB-sats) på den 
respektive trekningsdagen. Dette gjelder også for annuitetsbetalinger. 

 
k. Vist informasjon. EU Lotto vil gjøre rimelige forsøk for å sikre at all informasjon og 

resultater som vises på nettstedet er riktige. EU Lotto er ikke ansvarlig for eventuelle feil 
i forhold til informasjonen som vises. 

 
l. EU Lottos rettigheter. En spiller har ikke rett til å kreve noen gevinster eller motta en 

utbetaling fra EU Lotto og/eller EU Lotto kan etter eget skjønn bestemme om gyldigheten 
av et spill eller en spillers rett til gevinster eller annullere et spill hvis: 

i. Spill ble plassert etter den relevante innsendingsfristen, eller etter starten av den 
aktuelle trekningen; 



ii. Spillene ble feil mottatt etter den relevante fristen, eller hvis den aktuelle trekningen 
allerede hadde startet eller hadde funnet sted. 

iii. EU Lotto blir oppmerksom på en feil i forhold til spillet og kan ikke rette feilen eller 
bekrefte spillet før tidsfristen. 

iv. Spillet ble plassert av eller på vegne av en spiller som har vært involvert i svindelrelaterte 
aktiviteter i forhold til plassering av spillet, driften av spillerkonto eller på annen måte i 
forbindelse med operatørens nettside eller tjenestene som er tilgjengelige gjennom det; 

v. I forbindelse med en trekning ble avdekket svindel, teknisk og/eller menneskelig feil eller 
uberettiget innflytelse; 

vi. Trekningen er erklært av en underliggende lotteriarrangør eller medarrangør, som 
beskrevet i spilloversikten for EU Lotto, å være ugyldig; 

vii. Hvis operatøren, med gyldig grunn, autoriserer eller instruerer EU Lotto å gjøre det; eller 
viii. Hvis operatøren ikke gir EU Lotto den informasjonen som kreves for spillet, eller som på 

annen måte kreves av EU Lotto på grunn av partenes kontraktslige og regulatoriske 
ansvar eller; eller 

ix. Hvis operatøren unnlater å utføre noen av sine forpliktelser i henhold til kontrakten 
overfor EU Lotto. 

 
m. Ved avgjørelse om gevinst skal betales, kan EU Lotto basere sin beslutning på informasjon 

som er undersøkt og/eller gjennomført av operatør, EU Lotto og/eller videresendt til EU 
Lotto. 

 
n. EU Lotto kan kreve tilbake gevinster som allerede er utbetalt til spillere, tilbake fra 

spillere, hvis noen av omstendighetene nevnt ovenfor oppstår. 
 

o. Hvis et spill er ugyldig som beskrevet ovenfor, kan operatøren etter eget skjønn tilby 
spillere muligheten til å plassere et slikt spill på neste relevante trekning eller kreditere 
spillers spillerkonto med relevant beløp. Hvis en innsats er ellers ugyldiggjort av EU Lotto 
i samsvar med dette avsnittet, kan det relevante beløpet som er knyttet til dette spillet 
inndras, i de tilfeller spillet ble plassert av en spiller som senere ble avgjort å være under 
18 år ved det tidspunktet spillet ble plassert, for at relevant beløp så blir returnert. 

 
p. EU Lotto forbeholder seg retten til å: 

 
i. Sette av fra spillerens gevinster det beløp som tilsvarer eventuelle ubetalte spill, 

som spilleren skylder til operatøren; 
ii. Terminere, endre eller suspendere et produkt som tilbys av EU Lotto, umiddelbart 

og uten varsel, av hvilken som helst grunn etter EU Lottos eget skjønn; 
iii. Betale gevinster delvis eller fullt ut i avdrag, etter EU Lottos eget skjønn; 
iv. Kreve at en spiller gir identifikasjonsdokumenter til operatøren for gjennomgang 

av EU Lotto, for å gjøre det mulig for EU Lotto å gjøre seg selv tilfreds med hensyn 
til gyldigheten av spillerens spillerkontoinformasjon, og spillernes rett til 
gevinstene i samsvar med disse tilleggsvilkårene for spill; 

v. Fastslå om de vil godta en spillers spill før trekningen starter. 
 
 
 

7. KLAGER 
 

a. Hvordan vi håndterer eventuelle problemer som spillere kan ha med tjenesten. Rett en 
forespørsel eller klage til operatøren. Forhåpentligvis vil operatøren kunne håndtere det, 
men om nødvendig vil det bli sendt til håndtering av EU Lotto. 



 
b. Hva om vi ikke kan løse klagen din. I tilfelle spillerne ikke er fornøyd med resultatet av 

deres klage: 
 

i. Spillere fra utenfor Storbritannia kan henvise klagen til Gibraltar Gambling 
Commissioner; 

ii. Spillere fra Storbritannia kan sende klager til Independent Betting Adjudication 
Service («IBAS»). IBAS er en uavhengig ADR-tjeneste som vil vurdere eventuelle 
tilfeller angående spill eller spilltransaksjoner. Kontaktinformasjon for IBAS er 
http://www.ibas-uk.com og telefon 0207 347 5883 og adresse IBAS, PO Box 
62639, London, EC3P 3AS og e-post adjudication@IBAS-uk.co.uk; 
 

c. Vi kan holde tilbake betaling hvis det foreligger en gyldig tvist eller klage. I tilfelle en 
klage eller tvist i forbindelse med et spill og/eller betaling av eventuelle gevinster, kan EU 
Lotto holde tilbake betaling av gevinster til en slik klage eller tvist er løst. 

 
 

8. EU LOTTOS ANSVAR 
 

a. Vi er ansvarlige overfor spillere for overskuelig tap og skade forårsaket av oss. Hvis vi 
ikke overholder disse vilkårene, er vi ansvarlige for spilleres tap eller skade spillere lider 
som er et overskuelig resultat av at vi bryter denne kontrakten. 

 
b. EU Lottos plikt til å betale gevinster til operatøren og begrensning av ansvar. Bortsett 

fra forpliktelsene til å betale gevinster til operatøren på vegne av en spiller, er det eneste 
andre ansvaret som EU Lotto har mot en spiller, begrenset til det totale beløpet av 
spillerens innsats i forhold til det aktuelle spillet. EU Lottos ansvar til spillere og/eller i 
forhold til en spillers gevinster er fullstendig opphørt etter at betalingen er utført av EU 
Lotto til operatøren. For å få klarhet, er EU Lotto under ingen omstendigheter tvunget til 
å betale gevinster direkte til spillere, eller til noen annen part enn operatøren. EU Lotto 
er dessuten ikke forpliktet til å betale gevinster hvis spillere ikke har noe slikt krav i 
henhold til disse tilleggsvilkårene for spill. 

 
 

9. ANDRE VIKTIGE VILKÅR 
a. Hvor kontrakten er fullført. Alle transaksjoner (inkludert betaling av gevinster), 

avtalefestet eller på annen måte mellom spillere, operatøren og EU Lotto, skal inngås og 
finne sted i Gibraltar hvor EU Lottos servere befinner seg. 

 
b. Hvilke lover gjelder for denne kontrakten og hvor spillerne kan bringe opp juridiske 

prosedyrer. Disse tilleggsvilkårene for spill skal styres av og tolkes i samsvar med lovene i 
Gibraltar. Alle spill blir plassert og mottatt i Gibraltar. 

 
c. Spill på internett kan være ulovlig i enkelte jurisdiksjoner, eller dets lovlighet kan være 

under tvil. Alle spillere anerkjenner og aksepterer at EU Lotto ikke kan og ikke gir juridiske 
råd eller forsikringer, eller gjøre noen representasjon av noe slag med hensyn til 
lovligheten av å bruke sine tjenester i jurisdiksjonen der spillerne bor eller befinner seg. 

 
d. Hvis en domstol finner en del av denne kontrakten å være ulovlig, vil resten fortsette å 

være i kraft. Hver av avsnittene i disse vilkårene opererer separat. Hvis et avsnitt erklæres 
ugyldig eller ikke kan håndheves av en domstol, forblir alle resterende avsnitt i full kraft 
og virkning. 

http://www.ibas-uk.com/
http://www.ibas-uk.com/
mailto:adjudication@IBAS-uk.co.uk


 
e. Spillere må ha vårt samtykke til å overføre dine rettigheter. Spillere kan overføre sine 

rettigheter og forpliktelser dersom vi samtykker i dette skriftlig. 
 

f. Selv om vi forsinker håndhevelse denne kontrakten, kan vi fortsatt håndheve den 
senere. Enhver unnlatelse av å utøve eller forsinke utøvelse, enhver rettighet eller middel 
i henhold til disse tilleggsvilkårene for spill, skal ikke utgjøre et frafall av det, eller noen 
annet rettighet eller middel. 

 
g. Når disse vilkårene og betingelsene er publisert på flere språk, vil den engelske versjonen 

av disse vilkårene erstatte og ha forrang over eventuelle motstridende elementer med 
andre språk. 

 
10. Definisjoner 

 

«Spill» – et spill på et utfall av underliggende lotteri og/eller underliggende lotterijackpot. 
 

«Kombospill» i et kombospill er alle mulige kombinasjoner av de valgte numrene klassifisert som separate 
spill 

 
«Ekskludert liste» - Enhver statsborger eller innbygger i et land som for øyeblikket er oppført av FATF som 
utgjør en risiko for det internasjonale finansielle systemet, i februar 2019 publisert på http://www.fatf-
gafi.org/countries/#high-risk ; Enhver person oppført på den økonomiske sanksjonen listen over HMRC, i 
februar 2019 publisert på http://hmt-sanctions.s3.amazonaws.com/sanctionsconlist.htm enhver person 
borger eller bosatt i USA. 

 

«FATF» - Financial Action Task Force (OECDs gruppe mot hvitvasking av penger) 
 

«Jackpot» – en maksimal gevinst for et spilltilfelle hos EU Lotto med hensyn til underliggende trekning av 
relevante gevinstkategorier/ gevinstkategorier for de aktuelle lotteriene eller summen derav uten 
DoubleJackpot-muligheten. 

 
«Spilloversikt for EU Lotto» – Beregningene som angitt i disse regler og vilkår under overskriften 
«Beregning av gevinster». 
 
«SpecialJackpot» – er den høyeste gevinstkategorien (uten aktivering av funksjonen «DoubleJackpot») 
kommunisert av operatøren i forhold til et EU Lotto-spill, hvis denne summen er høyere enn annonsert 
jackpot for relevant underliggende lotteri. 

 
«EU Lotto-vinnende spill» – et vinnende spill plassert på operatørens nettsted, som ble levert inn via 
internett, og plassert av operatøren på vegne av spillere med EU Lotto, og inkludert mulige vinnende spill 
som ble introdusert gjennom en tredjepart til EU Lotto, og deretter plassert av en tredjepart på vegne av 
en spiller med EU Lotto. 

 
«Operatør» – Unibet 

 
«Operatørs nettside» - betyr nettsiden som er tilgjengelig av spillere, og som opereres av operatøren som 
er – Unibet 

 
«Spiller» – en registrert bruk av operatørens nettside. 

 
“Spillerkonto” – den gjeldende kontoen som er opprettet av en spiller på operatørens nettside, hvor 

http://www.fatf-gafi.org/countries/#high-risk
http://www.fatf-gafi.org/countries/#high-risk
http://hmt-sanctions.s3.amazonaws.com/sanctionsconlist.htm


spillere kan plassere og betale for spill på operatørens nettside. 
 

«Gevinstkategori» eller «Gevinstnivå» –den totale mengden tall som er riktig matchet av enhver spiller 
som har plassert et spill med EU Lotto eller et selskap innad i konsernet, hos operatøren eller annen 
operatør, uansett hvilken (inkludert, men ikke begrenset til Super Numbers, Stars, Euro Numbers, 
Powerballs, Megaballs, Bonus Balls og/eller andre som relevant) bestemmer gevinstkategorien med 
hensyn til relevant trekning av et bestemt lotteri eller et relevant spill, som annonsert i de offisielle reglene 
for det underliggende lotteriet. 

 
«Innsats» – Dette refererer til enten summen av penger spillerne bestemmer seg for å satse på et relevant 
spill, inkludert eventuelle serviceavgifter. 

 
«Type A-gevinstkategori» – En gevinstkategori hvor utbetalingen til spillere avhenger av det totale 
antallet EU Lotto-vinnende spill og underliggende lotterivinnende billetter i denne premiekategorien, som 
definert i spilloversikten til EU Lotto. 

 
«Type B-gevinstkategori» – En gevinstkategori hvor utbetalingen til spillere avhenger av det totale 
antallet EU Lotto-vinnende spill og underliggende lotterivinnende billetter i denne gevinstkategorien, som 
definert i spilloversikten til EU Lotto. 

 
«Type C-gevinstkategori» – en gevinstkategori hvor betalinger til spillere er uavhengig av antall EU Lotto- 
vinnende spill og underliggende lotterivinnende billetter i denne gevinstkategorien, som definert i 
spilloversikten til EU Lotto. 

 
«Underliggende lotteri» – et lotteri som et EU Lotto-spill er basert på. 

 
«Underliggende lotterijackpot» – Samlet beløp betalt av underliggende lotterioperatør med hensyn til 
alle underliggende lotterivinnende billetter i en type-A eller type-B-gevinstkategori, med hensyn til den 
aktuelle trekningen av det underliggende lotteriet, som kunngjort av underliggende lotterioperatør eller, 
i et tilfelle hvor ingen slike vinnende billetter annonseres, vil beløpet som skulle vært betalt av den 

 
underliggende lotterioperatøren vært en underliggende lotterivinnende billett i jackpot- 
gevinstkategorien, med hensyn til den aktuelle trekningen. 

 
«Underliggende lotterioperatør» – organisasjonen som organiserer eller samorganiserer det 
underliggende lotteriet. 

 
«Gevinster» – dette refererer til beløpene som skal betales til spillere i forhold til EU Lotto-vinnende spill. 
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