
Pogoji za izplačilo bonusa

Prvotne določbe

Igralci, ki izpolnjujejo pogoje aktivne promocije po registraciji za uporabniški račun, bodo
videli pojavno okno s podrobnimi pogoji za izplačilo bonusa. Igralec ima možnost, da
sprejme ali zavrne ponujeni bonus. Če igralec enkrat zavrne bonus, ga ne bo več ponujen
za to promocijo.

Odvisno od pogojev trenutne promocije, bo igralcu dodeljen določen znesek bonusa, ki ga
nato mora aktivirati (sprostiti), nato pa ga lahko uporabi samo za športne stave pred tekmo
ali v živo.

Rok za aktiviranje (sproščanje) bonusa bo prikazan ob sprejemanju bonusa in na strani
„Moji bonusi”. Če igralec ne aktivira (sprosti) bonusa v določenem roku, se bo celoten
bonus preklical.

Promocija lahko zahteva preverjeni uporabniški račun.

Aktiviranje (sproščanje) bonusa

Če je eden izmed pogojev za sprostitev bonusa preverjanje računa, se najprej preveri
račun, saj se bonusne stave obravnavajo le za bonusno aktivacijo na preverjenem računu.

Bonus se aktivira z vlogom stave z realnim denarjem samo za športne stave pred tekmo
ali v živo/v igri.

Odstotek bonusa, aktiviranega s stavo, je določen za vsako promocijo posebej in je vidno
ob sprejemanju bonusa in na strani „Moji bonusi”.

Stava, ki aktivira bonus za določeno promocijo, mora izpolnjevati vsaj naslednje pogoje za
to promocijo:

● Deponiran z realnimi denarji

● Vsebuje minimalno število stav

● Koeficient stave mora biti enak ali večji od določenega minimalnega koeficienta.

● Skupni koeficient kupona mora biti enak ali večji od določenega skupnega

minimalnega koeficienta, če je to določeno za promocijo.

● Če je to sistemski kupon, mora vsaka posamezna kombinacija sistema izpolnjevati

pogoje za sprostitev bonusa.

Poleg teh pogojev se lahko za določeno promocijo določijo tudi drugi pogoji. Posebni
pogoji, koeficienti, zneski in odstotki aktivacije so vidni ob sprejemanju bonusa in na strani
„ Moji Bonusi”.



Izračun aktivacije bonusa (sprostitve):
(stava na kupon z izpolnjenimi pogoji) x (odstotek aktivacije/100)

Na primer:
stava = 10,00 €, odstotek aktivacije = 30%, aktiviran znesek bonusa = 3,00 €.

Če izračunan znesek ima več kot dve decimalki, se upoštevata le prvi dve decimalki.

Na primer:
izračunan znesek = 2,5088, sprostljiv znesek bonusa = 2,50 €.

Uporaba aktivnega bonusa

Stavljanje je mogoče le s aktiviranim bonusem, stavnica pa mora izpolnjevati pogoje glede
minimalnih kvot in števila parov na stavnici. Ti pogoji se lahko spreminjajo in so vidni ob
igranju stavnice.

Vloge na stavnicah s aktivnim bonusem so navideznega denarja in ne vstopajo v dobitke.

Na primer:
aktivna vloga bonusa = 10,00 €, kvota = 2,50, dobitek = 25,00 €, izplačilo na računu =
15,00 €, saj je bonus navidezni denar in se odšteva od dobitka, zaradi česar postane
resnični denar.

Končne določbe

Bonus velja le za en račun uporabnika na osebo, družino, gospodinjstvo ali računalnik.
Če obstaja utemeljen sum zlorabe prek več registracij (lažni računi, skupinska igra, itd.),
bo organizator izgubil bonus in vse dobičke, ki so jih pridobili s tem.
Organizator si pridržuje pravico končati aktivno promocijsko akcijo kadarkoli in razveljaviti
neaktivne bonuse.


