
Opći uvjeti za ostvarivanje bonusa 
 
Početne odredbe

Igračima koji su zadovoljili uvjete aktivne promocije nakon prijave na korisnički račun bit će
prikazan skočni prozor gdje su navedeni detaljni uvjeti ostvarivanja bonusa. Igrač ima mogućnost
prihvatiti ili odbiti ponuđeni bonus. Ukoliko igrač ne prihvati jednom ponuđeni bonus, više mu neće
biti nuđen za navedenu promociju.

Ovisno od uvjeta trenutne promocije, igraču se dodjeljuje određeni iznos bonusa koji je potrebno
naknadno aktivirati (osloboditi), nakon čega se može koristiti samo na prematch ili live sportskom
klađenju.

Rok za  aktiviranje (oslobađanje) bonusa bit će prikazan prilikom prihvaćanja bonusa, kao i na
stranici „Moji bonusi“. Ako igrač ne aktivira (oslobodi) bonus u navedenom roku, cjelokupni bonus
bit će poništen.

Promocija može zahtijevati verificiran korisnički račun.

Aktiviranje (oslobađanje) bonusa

Ako je jedan od uvjeta za oslobađanje bonusa verifikacija računa, prvo je potrebno verificirati
račun, jer za aktiviranje bonusa uzimaju se samo listići koji su uplaćeni na verificirani račun,
odnosno listići uplaćeni prije verifikacije računa ne uzimaju se u obzir za aktiviranje bonusa.

Bonus se aktivira uplatom listića stvarnim novcem, samo na prematch ili live/uživo sportsko
klađenje.

Postotak bonusa koji se aktivira uplatom listića definiran je za svaku promociju pojedinačno, a
vidljiv je prilikom prihvaćanja bonusa i na stranici „Moji bonusi“. 

Listić kojim se aktivira bonus za pojedinu promociju mora ispuniti najmanje sljedeće uvjete za tu
promociju:

- Biti uplaćen stvarnim novcem
- Sadržavati najmanje određeni broj oklada
- Koeficijent na odigranu okladu biti jednak ili veći od propisanoga minimalnog koeficijenta
- Ukupni koeficijent listića biti jednak ili veći od ukupno propisanog koeficijenta, ako je on

propisan za promociju
- Ako se radi o sistemskom listiću, svaka pojedina kombinacija sistema mora zadovoljavati

uvjete oslobađanja bonusa.

Pored ovih uvjeta, za određenu promociju mogu biti propisani i drugi uvjeti. Konkretni uvjeti,
koeficijenti, iznosi i postotci za aktivaciju vidljivi su prilikom prihvaćanja bonusa, kao i na stranici
„Moji bonusi“. 



Način računanja bonusa koji se aktivira (oslobađa):
(ulog na listiću sa zadovoljenim uvjetima) x (postotak aktiviranja/100)

Na primjer:
ulog = 10,00 €, postotak aktiviranja = 30%, aktivirani iznos bonusa = 3,00 €.

Ukoliko izračunati iznos za aktiviranje sadrži više od dvije decimale, uzima se vrijednost samo prve
dvije decimale.

Na primjer:
izračunati iznos = 2,5088, oslobođeni iznos bonusa = 2,50 €. 

Korištenje aktivnog bonusa

Klađenje se može vršiti samo s aktiviranim bonusom, a listić mora zadovoljiti uvjete najmanjeg
koeficijenta i najmanjeg broja parova na listiću. Ovi uvjeti su promjenjivi, a važeći su vidljivi u
trenutku odigravanja listića.

Ulog na listićima aktivnim bonusom je virtualni novac te ne ulazi u dobitak.

Na primjer:
ulog aktivnim bonusom = 10,00 €,  koeficijent = 2,50, dobitak = 25,00 €, isplata na račun =
15,00 €, jer je bonus virtualni novac i oduzima se od ostvarenog dobitka, koji time postaje
stvarni novac.

Završne odredbe

Bonus vrijedi samo za jedan korisnički račun po osobi, obitelji, kućanstvu ili računalu. 
Ukoliko postoji opravdana sumnja zlouporabe kroz višestruke registracije (lažni računi, grupno
igranje i slično), priređivač će oduzeti bonus i sve njime ostvarene dobitke. 
Priređivač zadržava pravo da u bilo kojem trenutku može prekinuti aktivnu promotivnu akciju i
poništiti neaktivirane bonuse.


