TERMENI SI CONDITII – COTE MARITE

V1 – 28.11.2018

1. Cotele marite sunt disponibile pentru toti utilizatorii Stanleybet.ro care in ziua deschiderii contului
realizeaza cel putin o depunere, indiferent de suma, si acceseaza zona de pariuri sportive.
2. Data de start a campaniei Cote Marite este 28.11.2018 si este valabila exclusiv clientilor noi.
3. Stanleybet selecteaza evenimentele pentru care se ofera „Cota Marita” la propria discretie.
4. Jucatorii care au efectuat o depunere in ziua deschiderii contului trebuie sa acceseze sectiunea de
pariuri sportive si sa selecteze Cota Marita/Cotele Marite oferite de organizator din contul de
pariuri
5. Cotele marite sunt disponibile pentru un jucator de la momentul accesarii zonei de pariuri sportive
si pana la momentul inceperii evenimentului pentru care se ofera cota marita la momentul
deschiderii contului.
6. Daca pana la startul evenimentului pentru care se ofera Cota Marita, jucatorul nu selecteaza
aceasta optiune, atunci pierde dreptul de a utiliza cota marita.
7. Cota marita se ofera pentru evenimentul sau evenimentele active la momentul deschiderii
contului si accesari paginii de pariuri.
8. Ne rezervam dreptul de a stabili conditiile de acordare a cotelor marite: miza maxima/ minima,
castiguri suplimentare. Acestea urmand sa fie afisate in contul jucatorului in sectiunea „Pariurile
Mele Gratuite”.
9. Cotele marite sunt disponibile doar pentru pariuri single, un singur eveniment pe pariu.
10. Bonusul de tip Cotele Marite se acorda in plus fata de profitul obtinut in mod normal pe
evenimentul selectat si se considera castig suplimentar.
11. Valoarea maxima a castigului suplimentar este de pana la 100 de lei, insa valoarea lui poate fluctua
in functie de conditiile impuse de Stanleybet, conform punctului 8.
12. Bonusul obtinut in urma pariurilor pe cota marita isi indeplineste conditiile de rulaj in momentul
plasarii pariului initial, astfel castigurile sunt acordate in contul de joc fara nicio restrictie, jucatorul
avand posibilitatea de a utiliza fondurile dupa bunul plac, inclusiv pentru retrageri
13. Oferta este valabila pentru o singura adresa de domiciliu/ calculator/ adresa IP/ cont de joc. In caz
de orice activitati fraudulente sau suspiciuni de astfel de activitati, castigurile obtinute pe pariuri
cu cota marita vor fi anulate.
14. Stanleybet Romania Online LTD isi rezerva dreptul de a schimba/ opri prezenta promotie oricand,
fara notificarea prealabila a jucatorilor.
15. Deciziile Stanleybet sunt finale.
16. Se aplica T&C generale Stanleybet.ro.
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