ŠTATÚT SÚŤAŽE „STAV SI LIVE A ZÍSKAJ STÁVKU BEZ RIZIKA“
1. Organizátor súťaže
Organizátor súťaže „Stav si LIVE a získaj stávku bez rizika“ (ďalej len „súťaž“) je spoločnosť 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 (ďalej len „organizátor“).

2. Trvanie súťaže
Súťaž je vyhlásená v termíne od 20. 10. 2020 do 22. 10. 2020 (ďalej len „doby trvania súťaže).

3. Účastníci súťaže
Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, má zriadený hráčsky účet
u organizátora a nie je evidovaná v registri fyzických osôb vylúčených z hrania hazardných hier (ďalej
len „súťažiaci“).

4. Podmienky súťaže
Súťažiaci sa do súťaže zapoja tak, že počas doby trvania súťaže uzatvárajú LIVE tikety s minimálnym
kurzom 1.6. Na základe celkovej výšky ich vkladov môžu následne získať stávku bez rizika:
•
•
•

za uzavreté LIVE stávky s celkovým vkladom 25 až 49,99 Eur, klient obdrží bonus Stávka bez
rizika za 5 Eur
za uzavreté LIVE stávky s celkovým vkladom 50 až 99,99 Eur, klient obdrží bonus Stávka bez
rizika za 10 Eur
za uzavreté LIVE stávky s celkovým vkladom 100 Eur a viac, klient obdrží bonus Stávka bez
rizika za 25 EUR

Do súťaže sa započítavajú tikety podané online ako i v pobočkovej sieti. Do celkovej sumy vkladov sa
nezapočítava manipulačný poplatok (týka sa tiketov podaných v pobočkách). Tikety podané
v pobočkách sa do súťaže budú zarátavať len vtedy, ak budú podané hráčom so zriadeným hráčskym
účtom u organizátora. Predčasne vyplatené tikety sa do súťaže nezarátavajú. Súťažiaci je do súťaže
zaradený automaticky po splnení podmienok.

5. Výhercovia a výhry
Na bonus má nárok každý súťažiaci, ktorý dosiahne jednu z troch hraníc kumulatívnych stávok počas
doby trvania súťaže. Jeden súťažiaci môže získať len jeden z uvedených bonusov. Bonusy budú
súťažiacim, ktorí splnili podmienky, odoslané 23. 10. 2020.

8. Reklamácie
Akékoľvek reklamácie vyplývajúce z priebehu súťaže môže súťažiaci uplatniť u organizátora zaslaním
e-mailu na adresu hotline@fortuna.sk alebo písomne listom na adresu organizátora do 2 dní od
ukončenia súťaže.

9. Záverečné ustanovenia
Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá alebo podmienky súťaže vrátane zmeny
trvania súťaže, alebo súťaž kedykoľvek ukončiť bez náhrady, a to s účinnosťou odo dňa zverejnenia na
ifortuna.sk.

Účasť v súťaži nie je nárokovateľná a nemožno ju vymáhať súdnou cestou. Súťaž a vzťahy medzi
súťažiacim a organizátorom sa riadia týmito podmienkami súťaže a právnymi predpismi Slovenskej
republiky.
V Bratislave, dňa 19. 10. 2020

