LIVE CASINO. CÂȘTIGĂ DUBLU
SĂPTĂMÂNAL SAU LA FINAL
50 PREMII. 15.000 LEI
Descriere
Pentru jucătorii de Live Casino de la Casa Pariurilor, am dat startul unei promoții, în cadrul căreia aceștia
vor putea câștiga de două ori: fie premii săptămânale, fie premii acordate la finalul campaniei. Premiile
constau în bonusuri acordate direct în contul de joc al participanților calificați în cadrul campaniei.
Durata promoției
08.06.2018, ora 12:00 - 15.07.2018, ora 23:59.
Promoția se derulează în fiecare zi, pe întreaga perioadă a campaniei.
În timpul promoției vor fi 5 extrageri săptămânale:
Săptămâna

Data și ora începerii

Data și ora închiderii

Data extragerii

1

12.00, 08 iunie 2018

23.59, 14 iunie 2018

15 iunie 2018

2

00.00, 15 iunie 2018

23.59, 21 iunie 2018

22 iunie 2018

3

00.00, 22 iunie 2018

23.59, 28 iunie 2018

29 iunie 2018

4

00.00, 29 iunie 2018

23.59, 05 iulie 2018

06 iulie 2018

5

00.00, 06 iulie 2018

23.59, 15 iulie 2018

16 iulie 2018

Jocuri participante
La promoție participă, exclusiv, toate mesele de jocuri live din secțiunea de Live Casino, din cadrul
Cazinoului Casa Pariurilor.
Cum te califici
Pentru a beneficia de această ofertă, jucătorul trebuie să adune cel puțin o șansă la una dintre cele 4
trageri la sorți săptămânale sau pentru cea finală, din cadrul promoției.
Pentru a acumula o șansă, jucătorul trebuie să joace cel puțin 10 mâini/ runde la una dintre mesele de
jocuri live din secțiunea de Live Casino, în perioada aferentă fiecărei extrageri. Cele 10 mâini/ runde pot
fi cumulate din activitatea la mai multe mese de Live Casino.
Un jucător poate participa la toate extragerile și poate aduna pentru fiecare extragere în parte oricât de
multe șanse dorește.
Șansele adunate pentru una dintre extragerile săptămânale nu se califică și pentru următoarele extrageri
săptămânale. Șansele se resetează după fiecare extragere.
Toate șansele adunate pentru extragerile săptămânale participă la extragerea finală, din 16 iulie 2018.
Nu sunt luate în calcul decât pariurile plasate pe bani reali.

Premiile (bonusuri acordate)
Numărul total de bonusuri acordate pe perioada promoției este de 50, iar valoarea totală a bonusurilor
acordate este de 15.000 Lei. Toate bonusurile vor fi acordate prin tragere la sorți după cum urmează:
Săptămâna

Data extragerii

Valoare premiu individual

Nr. premii individuale

1

15 iunie 2018

250 Lei

10

2

22 iunie 2018

250 Lei

10

3

29 iunie 2018

250 Lei

10

4

06 iulie 2018

250 Lei

10

5

16 iulie 2018

500 Lei

10

Acordarea bonusurilor
Clienții care participă și se califică la promoție vor participa la tragerile la sorți aferente perioadelor de
acumulare a șanselor.
Tragerile la sorți se vor efectua prin intermediul platformei www.random.org.
Toate bonusurile vor fi acordate în maxim 48h de la fiecare extragere.
Bonusurile se acordă direct în contul de joc al câștigătorilor.
Un jucător este limitat la un număr maxim de 5 bonusuri pe perioada campaniei, câte unul pentru
fiecare extragere.
Câștigătorii vor fi afișați, după username-ul lor, pe pagina de blog a organizatorului:
https://blog.casapariurilor.ro/.
Descrierea bonusurilor
Bonusurile acordate trebuie rulate, în întregime, cel puțin o dată.
Termeni și condiții generale
Această campanie este valabilă doar pentru clienții care au împlinit vârsta de 18 ani și au un cont valid
pe platforma de pariuri online Casa Pariurilor.
Jucătorii eligibili pentru această ofertă sunt cetățenii români și toți cetățenii care au rezidență română.
Organizatorul (Casa Pariurilor) va revizui înregistrările tranzacțiilor în orice moment, pentru a se asigura
de corectitudinea desfășurării campaniei. În cazul în care, după o astfel de revizuire, se observă că
jucătorul participă la strategii abuzive, clientul va fi exclus din promoție.
Organizatorul (Casa Pariurilor) poate modifica termenii și condițiile acestei promoții în orice moment, cu
condiția aducerii la cunoștința jucătorilor a modificărilor prin publicarea acestora pe website-ul
www.casapariurilor.ro și este responsabilitatea dvs. de a verifica periodic dacă apar schimbări și
actualizări.
Jucătorii care vor încerca să utilizeze conturi duplicat sau vor încalca regulile menționate vor fi excluși
din această campanie.
În cazul unui litigiu cu un jucător, decizia Organizatorului va prevala;

Organizatorul (Casa Pariurilor) este unicul moderator al acestei campanii;
Dacă un jucător va lua parte la aceasta promoție, el va accepta automat termenii și condițiile acestui
program;
Termenii și conditiile generale publicate pe site-ului organizatorului se aplică.

