Akcia "Štedrý december plný bonusov"

Vyhlasovateľ:

FORTUNA SK, a.s.
so sídlom Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
IČO: 00 684 881

Trvanie akcie:

1. 12. – 24. 12. 2021

Bonusy a špeciálne promo:

Športové stávky:
 stávka bez rizika za 5 eur
 stávka LIVE bez rizika za 5 eur (vyplatené v klubových bodoch,
body je potrebné minúť do 31.12.)
 stávkový kredit 5 eur
 cashback 50 % (vyplatené v klubových bodoch, body je
potrebné minúť do 31.12.)
 kurzové navýšenie 30 %
Casino:
 25 % bonus ku vkladu do výšky 50 eur
 cashback 25 % na hry od Synotu
 free spiny ku vkladu
 golden chipy ku vkladu
 mystery bonus
 free spiny na hry od Kajotu / Apolla / Playtechu
 turnaje o ceny za 10 000 eur

Podmienky akcie:
Do akcie sa môže zapojiť každá fyzická osoba, ktorá
a)
b)
c)
d)

dovŕšila vek 18 rokov,
dokončila registráciu a má zriadený hráčsky účet u Vyhlasovateľa,
nie je evidovaná v registri fyzických osôb vylúčených z hrania hazardných hier,
splní ďalšie podmienky uvedené nižšie,

a to v súlade s Herným plánom spoločnosti Fortuna a zákonom č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách
v aktuálnom znení
(ďalej len „účastník akcie“).
Akcie sa nemôžu zúčastniť fyzické osoby, ktoré sú v pracovnom alebo inom právnom vzťahu
k Vyhlasovateľovi (napr. obchodnoprávnom vzťahu, predmetom ktorého je prijímanie stávok a výplata
výhier v mene Vyhlasovateľa). Zo súťaže sú rovnako vylúčené fyzické osoby, ktoré sú v pracovnom
alebo obdobnom právnom vzťahu k subjektu, ktorý je zmluvným partnerom Vyhlasovateľa s
predmetom tohto zmluvného vzťahu prijímanie stávok a výplata výhier v mene Vyhlasovateľa.



každý účastník akcie môže počas trvania akcie získať rôzne bonusy na športové stávky
a zároveň získať aj rôzne bonusy do Casina alebo sa zapojiť do turnajov o skvelé ceny
každý účastník akcie môže za 1 deň získať maximálne jeden bonus na športové stávky a jeden
bonus na Casino















pre zapojenie sa do akcie a získanie bonusov sa účastník akcie musí najprv prihlásiť na hlavnej
stránke akcie kliknutím na tlačidlo "Chcem sa zapojiť"
pre získanie bonusu na športové stávky je potrebné v daný deň v čase od 12.00 do 13.00 hod.
vložiť na hráčske konto minimálne 10 eur, bonus je následne potrebné aktivovať v hráčskom
účte
pri Casino bonusoch platí podmienka vkladu na hráčske konto v daný deň v čase od 13.00 do
23.59 hod. v hodnote minimálne 10 eur
podrobné podmienky k jednotlivým bonusom a promo akciám (športové stávky a Casino) budú
zverejnené vždy v daný deň na hlavnej stránke akcie www.ifortuna.sk
výhry z bonusov budú účastníkom akcie vyplatené na ich hráčske kontá do 2 pracovných dní
akékoľvek reklamácie vyplývajúce z priebehu akcie si môže účastník akcie uplatniť zaslaním e‐
mailu na adresu kontakt@ifortuna.sk
znenie akcie a jej podmienky sú počas trvania akcie zverejnené na webovej stránke ifortuna.sk
Vyhlasovateľ 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 webovej stránke www.ifortuna.sk
účasť v akcii nie je nárokovateľná a bonus nemožno vymáhať súdnou cestou. Akcia a vzťahy
medzi účastníkmi akcie a Vyhlasovateľom sa riadia týmito podmienkami akcie a právnymi
predpismi Slovenskej republiky
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť akéhokoľvek účastníka akcie, u ktorého je podozrenie,
že koná nepoctivo, podvodne, alebo v rozpore s dobrými mravmi a takéto konanie je spôsobilé
ovplyvniť výsledky akcie, a to aj spätne; Vylúčený účastník nemá nárok na bonus (výhru).

