Termeni & Conditii Game of the Week - DUBLU #stanLEI – Lord of the Ocean
1. Promotia Game of the Week - DUBLU #stanLEI este disponibila incepand cu data de 30 Septembrie
2019 – ora 00:00 pana pe data de 6 Octombrie 2019 – ora 23:59 pe jocul Lord of the Ocean.
2. In cadrul promotiei se acorda 2 puncte bonus #stanLEI (in loc de 1#stanLEI) la fiecare 2 Lei rulati
utilizatorilor care pariaza bani reali pe jocul Lord of the Ocean.
3. Numarul de puncte bonus #stanLEI se poate vizualiza in sectiunea “PUNCTE #STANLEI” din contul
jucatorului.
4. Valoarea unui punct bonus #stanLEI este de 0.004 lei.
5. Un jucator poate converti doar multiplu de 250 de puncte.
6. Jucatorii cu contul activ (au trimis documentele necesare activarii contului - validare email si copie
electronica act de identitate) pot schimba 250 puncte bonus cu 1 Leu.
7. Jucatorii cu contul pending (nu au trimis documentele necesare activarii contului - validare email si
copie electronica act de identitate) pot schimba 25000 puncte bonus cu 1 Leu.
8. Sumele rezultate din convertirea punctelor bonus #stanLEI sunt disponibile instant in balanta de
bani reali.
9. In cazul in care jucatorul are un bonus activ la momentul conversiei atunci bani convertiti din
#stanLEI devin bani bonus. Astfel, este recomandat ca jucatorii care au bonusuri active in contul de
joc sa converteasca punctele bonus in bani reali doar in momentul in care rulajul bonusului activ a
fost indeplinit si nu inainte de asta.
10. Oferta este valabila pentru o singura adresa de domiciliu/ calculator/ adresa IP/ cont de joc. In caz
de activitati fraudulente, bonusul poate fi anulat. Decizia societatii este finala.
11. Stanleybet Romania Online LTD isi rezerva dreptul de a schimba/ opri prezenta promotie oricand,
fara notificarea prealabila a jucatorilor.
12. Decizia Stanleybet.ro este finala.
13. Se aplica T&C generale Stanleybet.ro.

