Peněžní bonus ve výši 200 Kč za úplné ověření údajů
uvedených při registraci na Herním portálu Sazka.cz
S bonusem může sázející disponovat po splnění podmínek bonusu.
Podmínky bonusu:
•

Bonus je určen pro nově registrované zákazníky*, kteří vyplnili registrační formulář
na Herním portálu Sazka.cz od 26. 3. 2019 (tj. od 00:00:01 hod.) přes internetový
odkaz www.sazka.cz/hry nebo www.sazka.cz/bonus-za-registraci-sazka-hry.

•

Nárok na bonus vznikne po zaslání bonusové nabídky.

•

Podmínkou k získání bonusu je úplné ověření údajů uvedených při registraci na
Herním portálu Sazka.cz včetně ověření (identifikace) sázejícího na prodejním
místě s terminálem SAZKA po předložení dokladu totožnosti, nebo po ověření
prostřednictvím úvěrové či finanční instituce dle nabídky provozovatele.

•

V případě ověření sázejícího dle výše uvedeného bodu dojde k připsání
bonusu na Můj účet nejpozději do 48 hodin po dokončení plné registrace na Herní
portál Sazka.cz.

•

Více
informací
o
metodách
ověření
https://www.sazka.cz/?identityverification=true

•

Nárok na připsání bonusu nevznikne, pokud sázející 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.
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S bonusem můžete disponovat po splnění podmínek bonusu.
Podmínky bonusu:
•

Bonus je určen pro nově registrované zákazníky*, kteří se registrovali do Herního
portálu Sazka.cz od 26. 3. 2019 (tj. od 00:00:01 hod.) přes internetový odkaz
www.sazka.cz/hry nebo www.sazka.cz/bonus-za-registraci-sazka-hry.

•

Nárok na bonus vznikne:
1) po dokončení plné registrace na Herní portál Sazka.cz,
2) po zaslání bonusové nabídky,
3) po provedení vkladu na Můj účet.

•

Podmínkou k získání bonusu je úplné ověření údajů uvedených při registraci na
Herním portálu Sazka.cz včetně ověření (identifikace) sázejícího na prodejním
místě s terminálem SAZKA po předložení dokladu totožnosti, nebo po ověření
prostřednictvím úvěrové či finanční instituce dle nabídky provozovatele.

•

Bonusová nabídka bude zaslána nejpozději do 48 hodin po dokončení plné
registrace na Herní portál Sazka.cz.

•

Vklad musí být proveden jednorázově do 5 dnů od zaslání bonusové nabídky a výše
tohoto vkladu musí být minimálně 100 Kč.

•

Nárok na bonus je odvozen od výše vkladu sázejícího. Bonus je stanoven ve výši až
100 % hodnoty prvního vkladu provedeného po obdržení bonusové nabídky. Pro
získání plné výše bonusu je nutné dosáhnout 100 % požadovaného obratu,
tj. čtyřicetinásobku provedeného vkladu.

•

Podmínkou pro získání plné výše bonusu (minimálně 100 Kč a maximálně 5 000 Kč)
je splnění těchto kritérií:
➢ sázky uzavřít v produktu Sazka Hry ve čtyřicetinásobné hodnotě
provedeného vkladu (tj. 100 % požadovaného obratu),
➢ sázky uzavřít do 14 dní od provedení vkladu na Můj účet.

•

Po každém dosažení dvacetiny požadovaného obratu dojde k připsání 5 % bonusu.

•

Všechny hry v produktu Sazka Hry se započítávají do podmínek protáčení
(tj. uzavírání sázek) ze 100 % vyjma rulety, ta se započítává z 20 %.

•

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

* Za nově registrovaného zákazníka není považován takový účastník, který již měl v minulosti zřízen účet na Sazka.cz nebo
Sazkabet.cz, a kterému byl tento účet zrušen.
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