TERMENI SI CONDITII – COTE EXPLOZIVE BUNDESLIGA

V1 – 15.05.2020

1. Promotia este valabila intre 16.05.2020 si 18.05.2020, si se adreseaza exclusiv jucatorilor care
efectueaza o prima depunere, indiferent de data in care si-au deschis contul.
2. Pentru a beneficia de promotie, un utilizator trebuie:
•

sa efectueze o depunere in contul sau de joc, indiferent de valoare;

•

sa selecteze bonusul in timpul procesului de depunere;

•

sa selecteze oferta in timpul procesului de pariere.

3. Promotia poate fi accesata pentru evenimentele Bundesliga alese de Organizator, si este valabila
doar pentru pariurile cu o selectie.
4. Un utilizator poate revendica o singura oferta pe perioada mai sus mentionata (punctul 1.),
exclusiv la prima depunere efectuata pe Stanleybet.ro
5. Cotele Marite sunt disponibile pentru un jucator de la momentul accesarii zonei de Pariuri Sportive
si pana la momentul inceperii evenimentului pentru care se ofera Cota Marita.
6. Daca pana la startul evenimentului pentru care se ofera Cota Marita, jucatorul nu selecteaza
aceasta optiune, atunci pierde dreptul de a utiliza Cota Marita.
7. Pariurile pentru care se efectueaza cash-out nu sunt eligibile pentru oferta de Cote Marite.
8. Promotia poate fi utilizata doar pentru biletele de joc plasate cu fonduri reale. Nu vor fi luate in
considerare cele plasate cu fonduri bonus (Pariuri Gratuite/Free Bets).
9. Ne rezervam dreptul de a stabili conditiile de acordare a Cotelor Marite, acestea putand sa difere
de la un eveniment la altul. Miza minima/maxima, precum si valoarea castigurilor suplimentare,
pot fi vizualizate in contul jucatorului, in sectiunea “Pariurile Mele Gratuite”.
10. Bonusul de tip Cote Marite se acorda in plus fata de profitul obtinut in mod normal pe evenimentul
selectat si se considera castig suplimentar.
11. Depunerile facute prin Skrill sau Neteller nu sunt eligibile pentru aceasta promotie.
12. Plasarea de pariuri contradictorii, precum si practicile de joc incorect, atrag dupa sine anularea
bonusului, pariurilor, cat si a eventualelor castiguri.
13. Oferta este valabila pentru o singura adresa de domiciliu/ calculator/ adresa IP/ cont de joc. In caz
de activitati fraudulente, castigurile obtinute din Cotele Marite vor fi anulate.
14. Stanleybet Romania Online LTD isi rezerva dreptul de a schimba/ opri prezenta promotie oricand,
fara notificarea prealabila a jucatorilor.
15. Se aplica T&C generale Stanleybet.ro.
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