Termeni Generali Promotie – Pariul Lu’ Micutzu
1. Oferta “Pariul Lu’ Micutzu” este disponibila exclusiv jucatorilor are au un cont valid
deschis pe Stanleybet.ro.
2. Pentru participare jucatorii trebuie sa raspunda cu una din cele doua optiuni “ARE CUM/
N-ARE CUM” si sa completeze datele solicitate in vedererea revendicarii premiului.
3. Oferta este valabila pentru fiecare din clipurile video care vor rula in perioda campaniei.
Spre exemplu in cazul in care un jucator raspunde la 3 din provocarile lui Micutzu acesta
va fi premiat conform selectiei sale din procesul de participare.
4. Pentru ca un Participant sa poata primi premiul ales trebuie ca adresa de e-mail sa fie
atasata la un cont existent sau care urmeaza sa fie creat pe platforma de pariere online
www.stanleybet.ro.
5. In procesul de participare un jucator poate selecta unul din premiile:
• 20 Rotiri Gratuite
• Pariu gratuit 10 lei
6. In functie de premiul ales (20 Rotiri Gratuite/ 10 Lei Free Bet) jucatorul va primi premiul
in termen de maxim 24 de ore de la momentul confirmarii inregistrarii.
7. In cazul clientilor noi premiile vor fi distribuite in 24 de ore de la deschiderea unui cont
valid pe Stanleybet.ro.
8. Un participant isi poate deschide un cont pe Stanleybet.ro pentru a beneficia de premiile
puse in joc pana la data de 31 Octombrie 2019.
9. In momentul acordarii premiului jucatorul va primi notificare prin email sau SMS.
20 Rotiri Gratuite
•
•
•
•
•
•

Pentru a intra in posesia Rundelor Gratuite jucatorul trebuie sa le selecteze din sectiunea
BONUS (20FS – Pariul Lu’ Micutzu) in contul de joc.
Rundele gratuite sunt disponibile exclusiv pentru jocul Books and Bulls.
Dupa selectarea acestora din contul de joc, Rundele Gratuite se vor regasi in jocul Books
and Bulls.
Rundele gratuite sunt disponibile atat pe interfata desktop cat si pe mobil.
Rundele gratuite sunt disponibile pana pe 30.10.2019, ora 23:59. Dupa aceasta data
toate rundele gratuite vor expira si nu se mai pot utiliza.
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.

10 Lei Pariu Gratuit
•
•

Pentru a intra in posesia Pariului Gratuit jucatorul trebuie sa il selecteze din sectiunea
BONUS (10FB – Pariul Lu’ Micutzu) in contul de joc.
Ulterior acest Pariu Gratuit va fi vizibil direct in contul de joc in sectiunea „Pariurile mele
Gratuite”, aflata in meniul din stanga paginii principale.

•
•
•
•

Poti utiliza Pariul Gratuit pentru a plasa pariuri cu cota minim 2.00 pe evenimente premeci, dar si live. Se vor lua in calcul atat pariurile simple, cat si cele multiple.
Pariul Gratuit este valabil 30 de zile din momentul revendicarii acestuia din sectiunea
BONUS in contul de joc.
Castigurile obtinute din Pariuri Gratuite nu vor contine si miza.
In cazul in care evenimentul pe care s-a plasat pariul se anuleaza, Pariul Gratuit nu se va
recredita in contul jucatorului
Termeni generali bonusuri Stanleybet.ro

1. Toate castigurile obtinute din Rotiri Gratuite/ Pariuri Gratuite sunt considerate bani reali si
se pot retrage oricand, fara conditii de rulaj, cu respectarea politicii de „Depuneri si
Retrageri”.
2. Oferta este valabila pentru o singura adresa de domiciliu/ calculator/ adresa IP/ cont de joc.
In caz de activitati fraudulente, castigurile obtinute vor fi anulate.
3. Stanleybet Romania Online LTD isi rezerva dreptul de a schimba/ opri prezenta promotie
oricand, fara notificarea prealabila a jucatorilor.
4. Deciziile Stanleybet.ro sunt finale.
5. Se aplica T&C generale Stanleybet.ro

