Khách hàng mua vé số Quảng Nam liên tục trúng thưởng giải Đặc biệt
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Trong 04 kỳ mở thưởng liên tiếp của năm 2019, khách hàng liên tục trúng thưởng giải
Đặc biệt khi mua vé số Quảng Nam
Chúc mừng khách hàng tại Thành phố Đà Nẵng trúng thưởng giải đặc biệt nguyên cặp
vé và toàn bộ giải phụ đặc biệt của kỳ vé QNa-04 mở thưởng ngày 22/01/2019 trị giá 4,9 tỷ
đồng; Đây là lần thứ 2 kể từ đầu năm lại có khách hàng may mắn tại Đà Nẵng trúng đặc biệt;
Ngày 23/01/2019, Công ty TNHH MTV XSKT Quảng Nam đã tổ chức trả thưởng cho khách
hàng tại Văn phòng đại diện Đà Nẵng;
Liên tục các ký quay số mở thưởng từ đầu năm đến nay kể từ ký hiệu QNa-01 mở thưởng
ngày 01/01/2019 đến QNa-04 mở thưởng ngày 22/01/2019 đều có người trúng thưởng giải đặc
biệt và nhiều giải phụ đặc biệt có giá trị trúng thưởng lớn, cụ thể Kỳ QNa 01 khách hàng tại Kon
Tum trúng thưởng 01 Giải đặc biệt và 6 giải phụ Đặc biệt; Kỳ QNa -02 khách hàng tại Đà Nẵng
trúng nguyên căp vé , 2 giải đặc biệt và 18 giải phụ; Kỳ QNa-03 khách hàng tại Tp Huế trúng
thưởng 02 giải Đặc biệt và 8 Giải phụ và Kỳ QNa -04 tiếp tục có khách hàng tại Đà Nẵng trúng
nguyên căp vé, 2 giải Đặc biệt và 18 giải phụ;
Chỉ tính riêng giải đặc biệt và giải phụ đặc biệt từ đầu năm đến nay Công ty đã trả
thưởng tổng cộng 7/8 giải đặc biệt và 50/72 giải phụ đặc biệt. Tổng cộng số trả thưởng cho 02
giải thưởng này qua 4 kỳ mở thưởng là 16,5 tỷ đồng, trong đó trả thưởng giải Đặc biệt là 14 tỷ
đồng
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