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1.          De oplage van BMW X2 (spel 254) bedraagt 500.000 loten à €5,- 
 
 
2.  Speluitleg: 

€10 EXTRA SPEL: kras het €10 EXTRA SPEL vakje open. Vind je onder de kraslaag nummer 10, dan win 
je €10. 
€50 EXTRA SPEL: kras het €50 EXTRA SPEL vakje open. Vind je onder de kraslaag nummer 50, dan win 
je €50. 
 
Kras het hele vlak open. Je wint als er drie gelijke bedragen onder de kraslaag staan. Vind je bijvoorbeeld 
3x €5, dan win je €5. Vind je 1x het <AUTOSLEUTEL> symbool, dan win je de hoofdprijs: een BMW X2.   

 
3.  De onder de kraslaag voorkomende bedragen/prijzen: 

 
 

De onder de kraslaag voorkomende symbolen: 

 
 

 

 
 
 

4. In totaal zijn er 135.517 prijzen ter waarde van €1.599.988 netto. De winkans op dit Kraslot is 1 op 
3,67. 

 
 
5. De getoonde Krasloten prijzen zijn netto winbedragen; eventuele kansspelbelasting wordt door  

Lotto bv afgedragen. 
De goederenprijs, BMW X2 (t.w.v. € 56.973), is niet inwisselbaar voor contanten. 

 
6.  BMW X2 (spel 254) is geldig tot en met 31 mei 2022. Uitbetalingen van prijzen kunnen plaatsvinden 

tot en met deze datum, hierna vervalt iedere aanspraak hierop.  
 

Wanneer een deelnemer een deelnamebewijs heeft waarmee hij/zij recht heeft op een BMW 
X2, dient de deelnemer zich bij Lotto B.V. te melden. Lotto B.V. zal op basis van de 

woonplaats van de winnaar een nabij gevestigde BMW dealer aanwijzen bij wie de winnaar 
de BMW X2 kan bestellen. De prijswinnaar dient uiterlijk binnen vier maanden nadien de 
BMW X2 bij de door Lotto B.V. aangegeven BMW dealer te bestellen. Van de prijswinnaar 

wordt verwacht dat hij/zij de BMW X2 spoedig afneemt. Indien de deelnemer de BMW X2 
niet binnen vier maanden afneemt, is de prijswinnaar in verzuim en heeft Nederlandse Loterij 

het recht de overeenkomst met de prijswinnaar te ontbinden. In het geval Lotto B.V. tot 
ontbinding overgaat in verband met de overschrijding van deze termijn, is zij niet 
aansprakelijk voor de schade die de prijswinnaar daardoor mogelijk lijdt.  

 
7.  Het prijzenschema is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag. 
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8. Het prijzenschema is als volgt: 

 

Prijs Prijsbedrag Stuks Winkans  1 op: 

Auto: BMW X2 Consumentenwaarde: €56.973 2 250.000,00 

€400 €400 5 100.000,00 

€200 €200 5 100.000,00 

€50 + €50 extra spel €100 50 10.000,00 

€100 €100 50 10.000,00 

€50 extra spel €50 1.000 500,00 

€50 €50 530 943,40 

€20 + €10 extra spel €30 2.000 250,00 

€30 €30 2.000 250,00 

€10 +€10 extra spel €20 6.875 72,73 

€20 €20 5.000 100,00 

€5 + €10 extra spel €15 9.000 55,56 

€15 €15 9.000 55,56 

€10 extra spel €10 25.000 20,00 

€10 €10 25.000 20,00 

€5 €5 50.000  10,00 

 


