TERMENI SI CONDITII – 2 x 20 Pariu Gratuit
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1. Oferta se adreseaza exclusiv clientilor selectati de catre Stanleybet, contactati prin email sau SMS.
2. Pentru a beneficia de aceasta oferta, clientii trebuie sa aiba contul validat (verificarea
autenticitatii prin copia actului de identitate).
3. Pentru a beneficia de promotie, utilizatorul trebuie sa faca o depunere de minim 20 de lei si sa
selecteze bonusul – 2 x 20 Pariu Gratuit – in timpul procesului de depunere.
4. Dupa selectarea bonusul in timpul procesului de depunere, Pariul Gratuit va fi disponibil direct in
contul de joc in sectiunea “Sport – Pariurile mele Gratuite”, aflata in meniul din stanga paginii
principale.
5. Pentru depunerile realizate prin agentii, bonusul va fi automat creditat in contul jucatorului, si va
fi vizibil in sectiunea “Sport – Pariurile mele Gratuite”.
6. Pentru revendicarea celui de-al doilea Pariu Gratuit, utilizatorul va trebui sa acceseze sectiunea
“Promo – Promotii” si sa selecteze bonusul, doar dupa ce pariul anterior a fost plasat.
7. Pariurile Gratuite se pot utiliza pe orice eveniment sportiv din Australian Open 2020, cu o cota
minima de 1.50.
8. Castigurile obtinute din Pariurile Gratuite nu contin si miza.
9. Pariul Gratuit trebuie plasat in maxim 7 zile de la data alocarii. In caz contrar, acesta va fi anulat.
10. Depunerile facute prin Skrill sau Neteller nu sunt eligibile pentru aceasta promotie.
11. Plasarea de pariuri contradictorii, precum si practicile de joc incorect, atrag dupa sine anularea
bonusului, pariurilor, cat si a eventualelor castiguri.
12. Oferta este valabila pentru o singura adresa de domiciliu/ device/ adresa IP/ cont de joc. In caz
de activitati fraudulente, castigurile vor fi anulate. Deciziile Stanleybet sunt finale.
13. Stanleybet Romania Online LTD isi rezerva dreptul de a schimba/ opri prezenta promotie oricand,
fara notificarea prealabila a jucatorilor.
14. Se aplica T&C generale Stanleybet.ro.
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