
PRIJZENSCHEMA 
Fruit Explosie (spel 268) 

 

Lotto bv 
Postbus 3074, 2280 GB Rijswijk 

Tel: 070-5500852 
KvK 41151075 

  september  2020 
 

 

1.   De oplage van Fruit Explosie (spel 268) bedraagt 750.000 loten à €5. 
 
 
2.   Speluitleg SPEELVELD 1 en SPEELVELD 2: 

 Kras eerst JOUW SYMBOLEN open. Kras vervolgens uitsluitend deze symbolen open in de 

SPEELVELDEN. Kras je met JOUW SYMBOLEN een volledige horizontale of verticale RIJ open, dan 

win je de PRIJS in het verlengde van die RIJ. Kras het woord PRIJS open om te zien welke PRIJS je 

gewonnen hebt.  

Heb je per ongeluk alles open gekrast? Geen probleem, controleer jouw Kraslot bij het dichtstbijzijnde 

Kraslotenverkooppunt.  

 

3.  De onder de kraslaag voorkomende symbolen: 
  
  
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

 
De onder de kraslaag voorkomende bedragen/prijzen: 

 
 
 
 

De onder de kraslaag voorkomende teksten: 
 
 
 

4. In totaal zijn er 193.161 prijzen ter waarde van  € 2.313.850 netto. De winkans op dit Kraslot is 1 op 3,88. 

 
5.  De Krasloten prijzen zijn netto getoond en worden netto uitgekeerd; de kansspelbelasting wordt door  

Lotto bv afgedragen. 
 
6.  Fruit Explosie (spel 268 ) is geldig tot en met 31 december 2022. Uitbetalingen van prijzen kunnen 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Prijs Prijsbedrag Stuks Winkans 1 op: 

€100.000 €100.000 2 375.000,00 

€400 €400 4 187.500,00 

(€50 x4) + (€100 x2) €400 5 150.000,00 

€200 €200 10 75.000,00 

(€30 x5) + €50 €200 10 75.000,00 

€ 100 €100 50 15.000,00 

(€10 x5) + €50 €100 125 6.000,00 

€50 x2 €100 100 7.500,00 

€20 x5 €100 125 6.000,00 

€50 €50 80 9.375,00 

€20 + €30 €50 350 2.142,86 

(€5 x4) + €10 + €20 €50 800 937,50 

€10 + (€20 x2) €50 350 2.142,86 

€10 x 5 €50 800 937,50 

€30 €30 400 1.875,00 

€10 + €20 €30 1.125 666,67 

€5 + €10 + €15 €30 1.125 666,67 

€15 x2 €30 1.100 681,82 

(€5 x4) + €10 €30 1.125 666,67 

€5 x6 €30 1.125 666,67 

€20 €20 500 1.500,00 

€5 + €15 €20 3.500 214,29 

(€5 x2) + €10 €20 3.500 214,29 

€10 x2 €20 3.500 214,29 

€5 x4 €20 3.500 214,29 

€15 €15 3.000 250,00 

€5 + €10 €15 12.000 62,50 

€5 x3 €15 12.000 62,50 

€10 €10 15.000 50,00 

€5 x2 €10 56.600 13,25 

€5 €5 71.250 10,53 


