TERMENI SI CONDITII – TRIPLEAZA-TI PROFITUL, CASTIGA GARANTAT V1 – 28.11.2018

1. Oferta este disponibila in mod automat in conturile jucatorilor si este destinata exclusiv celor care
isi deschid un cont pe Stanleybet.ro incepand cu data de 28.11.2018
2. TRIPLEAZA-TI PROFITUL
2.1. Triplarea profitului este disponibila in conturile jucatorilor de la momentul deschiderii contului
pana la momentul in care oferta expira.
2.2. Triplarea profitului este disponibila pentru pariurile cu cota minima pe eveniment de cel putin
1.50, simple sau multiple, atat live, cat si pre-meci.
2.3. Miza maxima admisa pentru utilizarea ofertei este de 100 de lei iar plata maxima suplimentara
(300%) este de 200 de lei.
2.4. Daca unul dintre meciurile sau tipul de pariu selectat primeste cota 1, iar pariul nu mai
indeplineste conditia de cota minima impusa anterior, pariul nu va mai fi eligibil pentru oferta
de triplare a profitului.
2.5. Pariurile pentru care se opteaza utilizarea optiunii cash-out nu sunt eligibile pentru triplarea
profitului.
2.6. Bonusul obtinut in urma acestei promotii 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.
3. CASTIGA GARANTAT
3.1. Oferta este disponibila pentru toti jucatorii care pariaza cel putin 50 de lei pe optiunea
”tripleaza-ti profitul”.
3.2. Jucatorii care au pariat folosind optinea ”tripleaza-ti profitul” si au pierdut primesc cate un
pariu gratuit de 50 de lei.
3.3. Pariurile Gratuite se vor acorda in cel mult 48 de ore de la validarea pariului plasat cu optiunea
„tripleaza-ti profitul”.
3.4. Pariurile gratuite vor fi vizibile direct in contul de joc in sectiunea „Pariurile mele Gratuite”,
aflata in meniul din stanga paginii principale. In cazuri exceptionale sau in cazul verificarilor
amanuntite, acordarea acestora poate fi facuta intr-un timp mai indelungat.
3.5. Pariurile Gratuite se pot utiliza pentru a plasa pariuri pe evenimente pre-meci, dar si live cu
cota minima de 2.00/ eveniment.
3.6. Pariurile Gratuite se pot utiliza atat pentru pariurile simple, cat si cele multiple.
3.7. Pariurile Gratuite sunt valabile pana la data de 31.01.2019.
3.8. Castigul obtinut din Pariuri Gratuite nu contine si miza.
3.9. Castigul din Pariuri Gratuite 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.
4. Oferta este valabila pentru o singura adresa de domiciliu/ calculator/ adresa IP/ cont de joc. In caz
de activitati fraudulente, castigurile obtinute pe pariuri cu cota marita vor fi anulate.
5. Stanleybet Romania Online LTD isi rezerva dreptul de a schimba/opri prezenta promotie oricand,
fara notificarea prealabila a jucatorilor.
6. Deciziile Stanleybet sunt finale.
7. Se aplica T&C generale Stanleybet.ro.
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