1. Aceasta promotie este disponibila dupa introducerea codului STBWGD13 in sectiunea
Bonus din contul jucatorului.
30 Free Spins
•
•
•
•
•
•

Pentru primirea celor 30 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”.

SAU/SI

30 LEI Pariu Gratuit
•
•

•
•
•
•
•

Aceasta promotie este disponibila dupa introducerea codului STBWGD13B in sectiunea
Bonus din contul jucatorului.
Promotia este valabila doar pentru utilizatorii Stanleybet.ro selectati de catre Organizator.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a fi subiectiv in privinta selectarii utilizatorilor care
beneficiaza de aceasta promotie.
Fiecare jucator selectat care depune minim 100 de Lei va primi un Pariu Gratuit in
valoare de 30 de Lei.
Pentru utilizarea Pariului Gratuit un jucator trebuie sa-si acceseze contul si sa il selecteze
in timpul procesului de plasare al pariului.
Castigurile obtinute din Pariurile Gratuite nu vor contine si miza.
Castigurile din Pariuri Gratuite sunt considerate bani reali si se pot retrage oricand, fara
conditii de rulaj, cu respectarea politicii de „Depuneri si Retrageri”
Aceasta oferta se poate cumula cu cu promotia „500% PROFIT EXTRA”

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.

