VSTUPNÉ BONUSY
Kompletné podmienky platné od 1.7. 2020

1. Základné ustanovenia
Tento štatút aktivít „VSTUPNÉ BONUSY“ je záväzným dokumentom, ktorý upravuje pravidlá
Vstupných bonusov a určuje podmienky ich riadneho priebehu (ďalej len „štatút“).
Organizátorom tejto aktivity je FORTUNA SK, a.s., so sídlom Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO:
00 684 881, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 123/B
(„spoločnosť FORTUNA“)

2. Registrácia
Pri registrácii v spoločnosti FORTUNA si hráč môže vybrať jeden zo Vstupných bonusov z našej
ponuky. Registráciu je potrebné vykonať v súlade s Herným plánom, vrátane overenia totožnosti
dvomi dokladmi totožnosti. Vstupný bonus je vyplácaný len hráčom s úspešne ukončeným
registračným procesom a zriadeným hráčskym účtom.

3. Podmienky Vstupných bonusov
Vstupný bonus až do výšky 1000 eur
•
•

•
•

vstupný bonus vo výške prvého vkladu v rozmedzí od 10 eur do 1 000 eur
podmienka uzatvorenia stávok v hodnote 14-násobku vkladu. ( 20% bonusu sa hráčovi pripíše
potom, čo si stavil za 2,8 násobok sumy bonusu a jeho tikety boli vyhodnotené. Po uzatvorení
zvyšných stávok za 11,2 násobok sumy bonusu a vyhodnotení tiketov, hráč dostane
zostávajúcich 80 percent bonusu )
započítavajú sa len vyhodnotené tikety s min. kurzom 2.0 (okrem stávok na Virtuálne hry)
hráč má 10 dní na aktiváciu bonusu, 10 dní na vklad a 90 dní na uzavretie stávok
v požadovanej výške

Bonus 20 eur k prvej stávke
•
•
•
•

vklad minimálne 10 eur
uzavretie stávky v sume minimálne 10 eur na jednom tikete s kurzom minimálne 2.0 (okrem
stávok na Virtuálne hry)
po vsadení tiketu, spĺňajúceho podmienky, sa na hráčske konto najneskôr do 24 hodín pripíše
suma 20 eur
hráč má 7 dní na aktiváciu bonusu, 7 dní na vklad a uzavretie stávky

Stávka bez rizika za 30 eur
•
•
•
•

100 % vrátenie sumy stávky až do výšky 30 eur
platí pre prvú stávku po úspešnej registrácii s minimálnym kurzom 2.0
neplatí pre stávky Terno dňa, Maxikombi a Virtuálne hry
hráč má 7 dní na aktiváciu bonusu, 7 dní na vklad a uzavretie stávky

4. Záverečné ustanovenia
Spoločnosť FORTUNA si vyhradzuje právo Vstupný bonus nepriznať, respektíve ho odňať bez
uvedenia dôvodu a taktiež môže kedykoľvek zmeniť podmienky Vstupného bonusu. Zmenu

podmienok Vstupného bonusu Spoločnosť FORTUNA zverejní v pobočkách, na webovej stránke
alebo v aplikácii. Odporúčame hráčom pravidelne sledovať tieto podmienky akcie. Účasťou v akcii
súhlasia s akoukoľvek zmenou podmienky Vstupného bonusu.
Vyhlásenie o ochrane osobných údajov je dostupné v pobočkách alebo na webovej stránke na linku:
https://www.ifortuna.sk/cms/gdpr

