TERMENI SI CONDITII – 100 lei PARIU GRATUITE

V1 – 15.05.2020

1. Promotia este valabila incepand cu data de 15 mai 2020, pana luni, 18 mai 2020, ora 23:59.
2. Oferta este disponibila tuturor jucatorilor care au efectuat cel putin doua depuneri anterioare pe
platforma Stanleybet.ro.
3. Pentru a beneficia de promotie, un utilizator trebuie sa faca o depunere si sa selecteze bonusul
in timpul procesului de depunere:
•

20 lei Pariu Gratuit pentru o depunere de minim 50 de lei;

•

50 lei Pariu Gratuit pentru o depunere de minim 100 de lei;

•

100 lei Pariu Gratuit pentru o depunere de minim 200 de lei.

4. Dupa selectarea bonusului 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. Un utilizator poate revendica o singura oferta pe perioada mai sus mentionata (punctul 1.), in
functie de depunerea facuta.
6. Pariurile Gratuite se pot utiliza pe orice eveniment sportiv din Bundesliga 1 si Bundesliga 2, cu o
cota minima de 1.50.
7. Castigurile obtinute din Pariurile Gratuite nu contin si miza.
8. Valoarea castigurilor obtinute din Pariul Gratuit trebuie rulate de 3 ori pe evenimente cu o cota
minima de 1.50, pentru ca retragerea sa fie aprobata.
9. Pariul Gratuit trebuie plasat in maxim 3 zile de la data alocarii. In caz contrar, acesta va fi anulat.
10. In cazul in care Pariul Gratuit a fost plasat pe un eveniment care a fost anulat, sau caruia i s-a
schimbat cota, aceasta devenind 1.00, Pariul Gratuit va fi considerat pierdut.
11. Pentru revendicarea bonusurilor aferente depunerilor realizate prin agentii, clientii sunt rugati sa
contacteze echipa de suport prin chat, e-mail la suport@stanleybet.ro sau Stanleybet InfoLine.
12. Depunerile facute prin Skrill sau Neteller nu sunt eligibile pentru aceasta promotie.
13. Plasarea de pariuri contradictorii, precum si practicile de joc incorect, atrag dupa sine anularea
bonusului, pariurilor, cat si a eventualelor castiguri.
14. Oferta este valabila pentru o singura adresa de domiciliu/ device/ adresa IP/ cont de joc. In caz
de activitati fraudulente, bonusul poate fi anulat. Decizia societatii este finala.
15. Stanleybet isi rezerva dreptul de a revoca/bloca bonusul pentru acei jucatori care fac abuz de
sistemul de bonusare prin orice mijloace. Abuzul de bonus include, dar fara a se limita la,
urmatoarele conditii:
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•

Incalcarea in orice fel a termenilor si conditiilor;

•

Jucatorul depune doar in momentul in care un bonus este disponibil pe contul sau;

•

Valoarea bonusurilor este mai mare decat suma totala depusa;

•

Jucatorul acceseaza bonusurile si retrage toate depunerile minime care i-au permis accesul
la bonusuri.

16. Stanleybet Romania Online LTD isi rezerva dreptul de a schimba/ opri prezenta promotie
oricand, fara notificarea prealabila a jucatorilor.
17. Se aplica T&C generale Stanleybet.ro.
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