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Regler för ensam vinnare på Grand Slam 75! 
 
 
 

ATG erbjuder många extra miljoner till en ensam vinnare på Grand Slam 75. 
 

Vad är det ATG erbjuder?  
En ensam vinnare på Grand Slam 75 erhåller minst 10 miljoner kronor då 
tävlingen avgörs på en svensk travbana och minst 5 miljoner då tävlingen 
avgörs på Galopp eller utländsk travbana. Det vinnande spelet måste kunna 
härledas till en unik kupong. 

 
Vilket vad räknas som en ensam vinnare?  
Ensam vinnare är ett vad som spelats 

• via ATG.se, ATG-ombud eller på bana,  
• via Harry Boy,  
• via flersystem,  
• via filinlämning där en kupong är ensam med 7 rätt,  
• andelsspel (se separat info),  
• via internationell partner, dock ej spel via Norsk Rikstoto som ej  

deltar i erbjudandet  
Den övergripande regeln är att spelet måste kunna härledas till en unik kupong. 

 
Andelsspel hos ATG-ombud  
Erbjudande gäller för andelsspel. I den situation ett andelssystem blir det enda 
vinnande systemet delas 10 (alternativt 5) miljoner med antalet rätta system 
som spelet innehåller. Exempel: Ett andelsspel med 10 grundandelar som sålt 
23 extraandelar kommer att innehålla 3,3 system totalt vilket ger en utdelning på 
3 030 303 (alternativt 1 515 151) kr för 7 rätt.  
För andelsspel hos ATG ombuden gäller erbjudandet system med maximalt 
300 andelar. 

 
Gäller löftet alla eller endast svenska kunder?  
Löftet gäller alla ATGs kunder förutom spel gjorda via Norsk Rikstoto. 

 
Hur länge gäller löftet?  
Löftet gäller tills vidare på de söndagar där ATG erbjuder Grand Slam 75. ATG 
kommer att meddela på denna sida om det blir aktuellt att avsluta eller förändra 
erbjudandet. 

 
Vad händer vid jackpot?  
Även vid Jackpotomgång gäller garantin. Om det skulle inträffa att det finns mer än 
garantibeloppet i sjurättspotten får en ensam vinnare jackpotbeloppet istället. 

 
Varifrån kommer de extra pengarna som används om någon vinner 
10 miljoner?  
Pengarna kommer från öresavrundning. 


