




Světová jednička
v kurýrní službě

Epic1 Lotto vám dává možnost zakoupit si skutečné losy 

do 6 nejoblíbenějších národních loterií na světě! 

Epic1 Lotto vám poskytuje snadný přístup k loteriím 

Powerball, Mega Millions a Lotto America v USA, Lotto 

ve Velké Británii, Loto ve Francii a EuroMillions v 

Evropě!



Čím je Epic1 Lotto jedinečné?

๏ Epic1 Lotto vám dává možnost zakoupit si skutečné 

losy do 6 nejoblíbenějších národních loterií na světě!

๏ Až 20% sleva na nákupy s vícenásobným losováním!

๏ Hrajte společně, vyhrávejte společně - připojte se k 

týdennímu syndikátu Crowd1 50/50.

๏ 100% transparentnost s naskenovanou fotografií 

skutečného losu na vašem ovládacím panelu!

๏ Uživatelsky přívětivý web pro mobilní i stolní 

počítače!

๏ Zákaznická podpora 24/7!



Hrajte společně – vyhrajte 
společně



Crowd1 50/50 Syndicate

Loterie syndikát je skupina lidí, kteří hrají společně než jako 

jednotlivec.

Vstupenka Crowd1 50/50 Syndicate je lístek do týdenního syndikátu 

hraného v loterií Mega Milions a  Powerball, přičemž polovina všech 

výher je vyplacena kupujícímu lístku a polovina přidána do celkového 

fondu syndikátu, který je poté rovnoměrně rozdělen mezi všechny 

zakoupené vstupenky.

Aby se zákazník mohl připojit k syndikátu na následující týden, musí 

si v pondělí od 00:00 do neděle 23:59 zakoupit alespoň jeden lístek 

Crowd1 50/50 Syndicate v Mega Millions nebo Powerball.





Jak se počítají výhry ?
Po každém losování Mega Millions a Powerball je polovina výhry vyplacena přímo 

kupujícímu lístku, druhá polovina je přidána do fondu syndikátů.

Po posledním losování syndikátu v týdnu, kterým je obvykle losování Powerball v 

sobotu (nebo neděli v závislosti na vašem časovém pásmu), budou výhry z fondu 

syndikátu rovnoměrně rozděleny mezi všechny vstupenky zakoupené pro syndikát 

a vyplaceny zúčastněným kupujícím vstupenek.

PŘÍKLAD
Slosování Zakoupené 

losy

Individuální

Výhry

Syndicate 

Výhry

Fond Syndikátu

Mega Millions (Út) 200 1,000 1,000 2,000

Powerball (St) 300 2,000 2,000 3,000

Mega Millions (Pá) 500 5,000 5,000 8,000

Powerball (So) 1,000 12,000 12,000 20,000

Zákazníci Epic1 Lotto vyhrají 100 EUR za každý zakoupený tiket Crowd1 50/50 Syndicate, počítáno 

jako 20 000 EUR (celková skupina syndikátů) děleno 2000 (celkový počet zakoupených tiketů).





Marketingové

Pokyny

Mohu propagovat Epic1 Lotto?

Ano, ale ne jako formu hazardu.

Mohu propagovat hazardní hry?

Obecně byste neměli propagovat hazardní hry. Rozhodně ne ve světě 

síťového marketingu.

Proč nemohu propagovat hazard v síti?

Je morálně špatné propagovat hazardní hry u lidí, zejména u lidí, kteří 

se o hazardní hry nezajímají nebo již hazardní hry nehrají. Loterie jsou 

formou hazardu s nízkými sázkami a velmi nízkou šancí na výhru 

vysokých cen. Musíte v tom mít jasno a nikdy nezavádět ostatní 

členy..

Mohu mezi členy propagovat “Hrajte společně, vyhrajte společně“?

Ano, ale pouze k propagaci syndikátu Crowd1 50/50, nikoliv k 

propagaci, že zákazníci / členové vyhrají.



Je Epic1 Lotto majetkem Crowd1 nebo ICT Group?

Ne, společnost Epic1 Lotto vlastní společnost Magna Victoria Limited.

Kde se nachází Epic1 Lotto?

Magna Victoria Limited je registrovaná společnost ve Velké Británii.

Jaký je vztah mezi Crowd1, Epic1 Lotto a TIM?

Magna Victoria Limited a Tecnología de Impacto Múltiple SL (TIM) 

podepsaly dohodu o obchodním partnerství s cílem poskytovat službu 

zasílání loterií Epic1 Lotto výhradně členům Crowd1.

Informace

společnosti



Může si zákazník koupit více než jeden Crowd1 50/50 ticket každý týden? 

Ano, zákazník si může každý týden zakoupit tolik lístků syndikátu, kolik 

chce.

Může si zákazník zakoupit ticket Crowd1 50/50 s více tahy?

Ano, zákazník si zakoupí jeden nebo více tiketů Crowd1 50/50 s více 

losováním, což jim automaticky umožní účast v každém týdenním 

syndikátu po dobu trvání jejich tiketu, např. připojí se ke každému 

týdennímu syndikátu pro příští rok, pokud si zakoupí lístek Crowd1 50/50 

Syndicate s 52 losováními.

Může zákazník zjistit, kolik lístků bylo zakoupeno za týdenní syndikát? 

Ne, zákazník uvidí, kolik tiketů bylo zakoupeno pro týdenní syndikát po 

posledním losování v daném týdnu, pokud si zakoupil tiket Crowd1 50/50 

Syndicate pro daný týden.

Syndikát



Základy

Hazardu

Jsou loterie formou hazardu? 

Ano, hraní loterie je formou hazardu, i když si někteří 

lidé nemyslí, že je to hazard, stejně jako kasino nebo 

sportovní sázení.

Má Epic1 Lotto licenci na hazardní hry?

Ne, Epic1 Lotto nevyžaduje licenci k hazardu, protože 

neposkytuje služby hazardních her. Epic1 Lotto 

nabízí pouze službu zasílání lístků. 



Epic1 Lotto poskytuje službu zasílání lístků, známou také jako kurýrní služba.

Chcete-li zakoupit loterijní lístky, musí se členové Crowd1 zaregistrovat, aby se stali 

zákazníky Epic1 Lotto. Skutečné vstupenky se kupují jménem zákazníků Epic1 Lotto 

(neprodávají se znovu).

Všichni zákazníci Epic1 Lotto odpovídají za dodržování místních zákonů.


