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1. Promotia se adreseaza exclusiv clientilor selectati de catre Stanleybet, contactati prin email/ SMS/
apel telefonic si poate fi accesata fara depunere. Aceasta oferta este valabila timp de 7 zile de la
notificarea utilizatorului.
2. Pentru a revendica Pariul Gratuit, utilizatorii trebuie sa aiba efectuata procedura KYC (utilizatorul a
trimis o copie a cartii sale de identitate si a primit emailul de confirmare care atesta verificarea), sa
acceseze sectiunea Promo -> Bonusuri Disponibile din contul sau si sa selecteze Pariul Gratuit.
3. Dupa selectarea manuala a Pariului Gratuit, acesta va fi disponibil direct in contul de joc in sectiunea
“Sport – Pariurile mele Gratuite”, aflata in meniul din stanga paginii principale.
4. Pariul Gratuit se poate utiliza pe orice eveniment sportiv.
5. Valoarea castigului din Pariul Gratuit trebuie rulata de 3 ori pe evenimente sportive pentru ca
retragerea sa fie aprobata. Exemplu: pentru un Pariu Gratuit in valoare de 10 lei, utilizatorul a castigat
50 Lei (fara miza), iar acesta trebuie sa ruleze 50 x 3 = 150 lei, inainte de a putea retrage fondurile.
Pentru a putea initia o retragere, este necesara inregistrarea metodei de plata, printr-o depunere de
cel putin 20 de lei.
6. Castigurile obtinute din Pariurile Gratuite nu contin si miza.
7. Pariul Gratuit trebuie plasat in maxim 7 zile de la data alocarii. In caz contrar, acesta va fi anulat.
8. 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.
9. Pariurile inchise ca urmare a folosirii optiunii de Cash Out nu vor fi luate in considerare in calculul de
rulaj al bonusului.
10. Plasarea de pariuri contradictorii, precum si practicile de joc incorect, atrag dupa sine anularea
bonusului, pariurilor, cat si a eventualelor castiguri.
11. Oferta este valabila pentru o singura adresa de domiciliu/ device/ adresa IP/ cont de joc.
12. Stanleybet.ro isi rezerva dreptul de a revoca/bloca bonusul pentru acei utilizatori care fac abuz de
sistemul de bonusare prin orice mijloace. Abuzul de bonus include, dar fara a se limita la, urmatoarele
conditii:
•

Incalcarea in orice fel a termenilor si conditiilor;

•

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

•

Valoarea bonusurilor este mai mare decat suma totala depusa;

•

Utilizatorul acceseaza mai mult de un bonus in 24 de ore;
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•

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

13. Stanleybet.ro isi rezerva dreptul de a schimba/ opri prezenta promotie oricand, fara notificarea
prealabila a utilizatorilor.
14. Se aplica T&C generale Stanleybet.ro.
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