ŠTATÚT AKCIE „CASHBACK SVK REPRE 50 %“
1. Organizátor akcie
Organizátor akcie „Cashback SVK Repre 50 %“ (ďalej len „akcia“) 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 akcie
Akcia je vyhlásená v dňoch 24. 3., 27. 3. a 30. 3. 2021 (ďalej len „doby trvania akcie).

3. Účastníci akcie
Do akcie 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 „účastníci“).

4. Podmienky akcie
Účastníci akcie môžu počas hracích dní slovenskej futbalovej reprezentácie (24., 27. a 30. 3. 2021)
získať 50 % cashback zo svojich vkladov pri nevýherných tiketoch, a to až do výšky 50 eur počas
každého z troch hracích dní. Tikety musia spĺňať nasledovné podmienky:
•
•
•
•

platí len pre tikety na predzápasové stávky
na tikete musia byť aspoň 3 zápasy (min 3 AKO)
celkový kurz tiketu musí byť minimálne 3.0
tiket musí obsahovať akúkoľvek stávku týkajúcu sa zápasu Slovenska hraného v daný deň
(pozor, nie z ponuky špeciálnych stávok)

Maximálnu dennú hranicu cachbacku je možné dosiahnuť jedným alebo viacerými tiketmi.
Maximálna výška vrátených vkladov je 50 eur v rámci jedného hracieho dňa. Cashback 50 % bude
vyplatený len z prehratých stávok podaných v rámci prvých vsadených 100 eur v daný deň, ktoré
zároveň spĺňajú podmienky akcie. Akciu nie je možné kombinovať so Stávkou bez rizika.

5. Výhercovia
Na cashback 50 % má nárok každý účastník akcie, ktorý splní vyššie spomenuté podmienky akcie
a cashback bude vyplatený automaticky po splnení podmienok najneskôr do 24 hodín od ukončenia
akcie.

6. 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 akcie.

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

Účasť v akcii nie je nárokovateľná a nemožno ju vymáhať súdnou cestou. Akcia a vzťahy medzi
účastníkmi a organizátorom sa riadia týmito podmienkami akcie a právnymi predpismi Slovenskej
republiky.
V Bratislave, dňa 23. 3. 2021

