1. Aceasta promotie este disponibila dupa introducerea codului CASINOVD13 in sectiunea
Bonus din contul jucatorului.
80 Free Spins
•
•
•
•
•
•

Pentru primirea celor 80 de runde gratuite jucatorii trebuie sa trimita documentele
necesare activarii contului (validare email si copie electronica act de identitate) si sa faca
o depunere de cel putin 100 de lei.
In momentul indeplinirii celor doua puncte mentionate anterior, rundele gratuite se vor
regasi in sectiunea BONUS din contul jucatorului.
Rundele gratuite sunt disponibile exclusiv pentru jocul Fancy Fruits.
Rundele gratuite sunt disponibile atat pe interfata desktop cat si pe mobil.
Valoarea maxima a castigurilor generate din runde gratuite este de 1000 de Lei. Sumele
care depasesc aceasta valoare vor fi corectate manual de catre Stanleybet in contul
jucatorului la momentul retragerii.
Toate castigurile obtinute din rotirile gratuite sunt considerate bani reali si se pot retrage
oricand, fara conditii de rulaj, cu respectarea politicii de „Depuneri si Retrageri”.
70% pana la 1000 Lei Bonus

•
•
•

Valoarea bonusului este de 70% din valoarea urmatoarei depuneri dupa introducerea
codului CASINOVD13
Valoarea maxima a bonusului acordat este de 1000 de lei.
Bonusul se poate retrage cu urmatoarele conditii de rulaj:
-

•

In functie de jocul de casino ales contributia la rulajul impus difera dupa cum urmeaza:
-

•
•

•

Valoarea depunerii sa fie rulata de 20 de ori
Valoarea bonusului sa fie rulata de 20 de ori

Slot games - 100%;
Progressive games - 100%;
Simple games - 100%;
Card & Table games - 20%;
Video Poker - 5%.

Valoarea bonusului nu poate fi utilizata pentru pariuri sportive, cazino live si loterii.
Pentru revendicarea bonusurilor aferente depunerilor realizate prin agentii un jucator
trebuie sa solicite in scris catre suport@stanleybet.ro sau Stanleybet InfoLine acordarea
bonusului cu conditia ca suma depusa astfel sa fie inca disponibila in contul de joc al
jucatorului la momentul solicitarii. In aceasta situatie bonusul va fi acordat in maxim 24
de ore de la momentul solicitarii.
Din momentul acceptarii acestui bonus si pana la momentul finalizarii conditiilor de rulaj
impuse nu se pot efectua retrageri din contul de joc.

•
•

•

Bonusul este activ 30 zile de la data alocarii. Neindeplinirea conditiilor de rulaj in
perioada activa a bonusului duce la anularea bonusului cat si a castigurilor de orice fel
obtinute in aceasta perioada.
Bonusul este activ cat timp suma balantei si a pariurilor deschise este mai mare de 4 lei.
Astfel, depunerile realizate in perioada de bonus activ vor trece in balanta bonus. Pentru a
evita o astfel de situatie un client trebuie sa anuleze mai intai bonusul activ inainte de a
face o noua depunere.
Jucatorul care accepta acest bonus va putea folosi banii reali doar dupa indeplinirea
conditiilor de rulaj ale bonusului/ expirarea bonusului/ anularea bonusului.

2. Oferta este valabila doua zile pentru o singura adresa de domiciliu/ calculator/ adresa IP/
cont de joc. In caz de activitati fraudulente, castigurile obtinute vor fi anulate.
3. Pentru aceasta promotie se califica doar depunerile facute prin card bancar sau prin
agentiile Stanleybet.
4. Stanleybet Romania Online LTD isi rezerva dreptul de a schimba/ opri prezenta promotie
oricand, fara notificarea prealabila a jucatorilor.
5. Deciziile Stanleybet.ro sunt finale.
6. Se aplica T&C generale Stanleybet.ro.

