Pravidla bonusové akce „14denní maraton sázek“
V průběhu bonusové akce rozdělíme mezi sázející
kurzových sázek bonus ve výši 500 000 Kč.
Podmínky bonusu:
•

Bonusové akce se mohou účastnit sázející registrovaní na Herním portálu Sazka.cz.

•

Sázející musí uzavřít tiket kurzových sázek:
- v kurzu 1,15 nebo vyšším
- tiket v minimální hodnotě 100 Kč
- v každém po sobě jdoucím dni po celou dobu trvání bonusové akce.

•

Bonusová akce probíhá v termínu od 6. 9.2018 do 19. 9.2018.

•

Do bonusové akce se započítávají jak LIVE, tak i předzápasové sázky.

•

KOMBI sázky se do plnění bonusové akce nezapočítávají.

•

Výše obdrženého bonusu je rovna podílu celkové výše bonusu (500 000 Kč) a počtu
sázejících, kteří splní podmínky bonusové akce. Tzn. mezi všechny sázející, kteří splní
podmínky bonusové akce, bude rozdělen rovným dílem bonus ve výši 500 000 Kč.

•

V případě, že počet sázejících, kteří splní výše uvedené podmínky bude vyšší než
1000, bude každému sázejícímu vyplacen bonus v minimální výši 500 Kč, tzn., že
sázejícím, kteří splní podmínky bonusové akce, je garantován bonus v minimální
výši 500 Kč.

•

Nárok na připsání bonusu na Můj účet vzniká sázejícím, kteří mají dokončenou
plnou registraci pro kurzové sázky na Herním portálu Sazka.cz včetně ověření
totožnosti a věku na prodejním místě s terminálem SAZKA po předložení dokladu
totožnosti, nebo po ověření prostřednictvím úvěrové či finanční instituce dle
nabídky provozovatele.

•

V případě splnění všech podmínek bonusové akce bude sázející kontaktován na
registrovaný email a připsání bonusu proběhne do 14 dní od skončení bonusové akce.

•

Nárok na připsání bonusu nevznikne, pokud sázející poruší Herní plán Internetové
kurzové sázky SAZKA BET nebo nedodrží Všeobecné podmínky Herního portálu
Sazka.cz. V případě, že již došlo k neoprávněnému připsání bonusu, SAZKA a.s. si
vyhrazuje právo tento bonus odebrat.

•

SAZKA a.s. si vyhrazuje právo bonusovou akci kdykoliv změnit, pozastavit či zrušit.

•

Příklad: Pokud sázející uzavře v jeden den pět tiketů a každý bude v hodnotě 20 Kč,
souhrn vkladů je sice 100 Kč, ale tikety se do bonusové akce nezapočítávají.
Minimální hodnota vsazeného tiketu musí být alespoň 100 Kč.

