Opći uvjeti bonusa
Igrači koji zadovolje uvjete aktivne promocije ostvaruju bonus koji mogu koristiti za sportsko
(prematch) i uživo klađenje (live).
Igračima koji su zadovoljili uvjete aktivne promocije nakon prijave na korisnički račun bit će
prikazan skočni prozor gdje su navedeni detaljni uvjeti bonusa. Igrač ima mogućnost
prihvatiti ili odbiti bonus. Ukoliko igrač ne prihvati bonus više ga neće moći prihvatiti za
ponuđenu promociju.
Ovisno od uvjeta trenutne promocije, igraču se dodjeljuje određeni iznos bonusa koji je
potrebno naknadno aktivirati (osloboditi) da bi isti mogao biti korišten na okladama.
Bonus se aktivira (oslobađa) uplatom listića stvarnim novcem na sportskom (prematch) ili
klađenju uživo (live).
Postotak bonusa koji se aktivira (oslobađa) uplatom listića stvarnim novcem, definiran je za
svaku promociju pojedinačno. Postotak je vidljiv prilikom prihvaćanja bonusa i na stranici
„Moji bonusi“.
Da bi se bonus aktivirao (oslobodio) potrebno je ispuniti određene uvjete prilikom uplate
listića stvarnim novcem:
·

Broj parova na listiću

·

Minimalna kvota na listiću

·

Ukupna kvota listića.

Određene promotivne akcije zahtijevaju da je korisnički račun verificiran od strane korisničke
službe.
Uvjeti na listiću koji moraju biti zadovoljeni da bi se aktivirao (oslobodio) bonus vidljivi su
prilikom prihvaćanja bonusa kao i na stranici „Moji bonusi“.
Da bi sistemskim listićem aktivirao (oslobodio) bonus, svaka pojedina kombinacija sistema
mora zadovoljavati uvjete oslobađanja bonusa.

Nakon što se igraču dodjeli bonus isti mora prihvatiti i aktivirati (osloboditi) u zadanom roku,
u protivnom neiskorišteni (neaktivirani) bonus će biti poništen.
Rok za potvrdu i aktiviranje (oslobađanje) bonusa bit će prikazan prilikom prihvaćanja
bonusa kao i na stranici „Moji bonusi“.
Način računanja bonusa koji se aktivira (oslobađa):
(ulog na listiću sa zadovoljenim uslovima ) x (postotak aktiviranja)
primjer:
ulog=10,00€ , postotak aktiviranja= 30%, aktivirani iznos bonusa = 3,00 €
Ukoliko izračunati iznos za aktiviranje (oslobađanje) sadrži više od dvije decimale, uzima se
vrijednost samo prve dvije decimale (npr: Izračunati iznos = 2,5088, oslobođeni iznos bonusa
= 2,50).
Bonus se aktivira (oslobađa) neposredno nakon uplate listića koji zadovoljava uvjete
aktiviranja bonusa, nakon čega se može koristiti.
Uvjeti odigravanja listića aktivnim (oslobođenim) bonusom:
·

minimalna kvota na listiću: 1,50

·

minimalan broj parova na listiću: 5

Uvjeti odigravanja listića aktivnim bonusom su promjenjivi i uvijek su vidljivi prilikom
odigravanja listića.
Ulog na listićima aktivnim bonusom je virtualni novac te ne ulazi u dobitak.
primjer: aktivni bonus ulog /virtualni =10,00 €, kvota=2,50, virtualni dobitak = 25,00 €.
stvarni dobitak i isplata = 15,00 €
Ukoliko promotivna akcija zahtjeva verificiran račun od strane korisničke službe, potrebno je
poslati sliku valjanog identifikacijskog dokumenta. Račun će biti verificiran nakon što
korisnička služba pregleda poslane dokumente. Kao dodatnu potvrdu vlasništva računa i
točnosti navedenih podataka, korisnička služba može može zatražiti dodatne informacije od
igrača.

Bonus vrijedi samo za jedan kladiteljski račun po osobi, obitelji, kućanstvu ili računalu.
Ukoliko postoji opravdana sumnja zlouporabe kroz višestruke registracije (lažni računi,
grupno igranje), Priređivač zadržava pravo oduzeti bonus i sve njime ostvarene dobitke.
Priređivač zadržava pravo da po svome nahođenju u svako doba ukloni ostvareni bonus, kao i
dobitke ostvarene bonusom.
Priređivač zadržava pravo da u bilo kojem trenutku može prekinuti aktivnu promotivnu
akciju.

