PACHET DE BUN VENIT – Termeni si Conditii
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1. Promotia se adreseaza exclusiv jucatorilor noi si poate fi accesata doar la primele trei depuneri
consecutive pe platforma GameWorld.
2. Pachetul de bun venit este impartit in trei etape, dupa cum urmeaza:
•

Prima depunere: 100% pana la 1,500 lei;

•

A doua depunere: 150% pana la 1,000 lei;

•

A treia depunere: 200% pana la 500 lei.

3. Bonusurile mentionate sunt eligible doar pentru depunerile de minim 50 RON.
4. Oferta trebuie selectata manual in timpul procesului de depunere. In cazul rar in care bonusul
nu este creditat automat in contul jucatorului, acesta trebuie sa ne contacteze prin e-mail
la suport@gameworld.ro sau GameWorld InfoLine, inainte de a juca suma depusa. In caz contrar,
bonusul nu va putea fi acordat.
5. Al doilea, respectiv al treilea bonus din Pachetul de Bun Venit, pot fi accesate doar dupa ce:
•

contul jucatorului a fost validat - jucatorul a trimis o copie a cartii sale de identitate si a
primit emailul de confirmare care atesta verificarea;

•

bonusul anterior a fost rulat/inchis.

Nevalidarea contului inainte de cea de-a doua depunere va duce la anularea si imposibiliatea
accesarii bonusului aferent.
6. Bonusul se poate retrage doar dupa ce valoarea acestuia a fost rulata de 30 de ori.
7.

In functie de jocul de casino ales, contributia la conditiile de rulaj difera dupa cum urmeaza:
•

Slot games, Progressive games, Simple games – 100%;

•

Card & Table games – 20%;

•

Video poker – 5%.

8. Valoarea bonusului nu poate fi utilizata pentru jocurile de la Evolution Gaming.
9. Din momentul acceptarii bonusului, odata ce au fost plasate pariuri folosind balanta bonus, si
pana la finalizarii conditiilor de rulaj impuse, nu se pot efectua retrageri din contul de joc.
10. Bonusul este activ 7 zile de la data alocarii. Neindeplinirea conditiilor de rulaj in aceasta perioada
duce atat la anularea bonusului, cat si a castigurilor de orice fel obtinute in aceasta perioada.
11. Bonusul este activ atat timp cat suma balantei si a pariurilor deschise este mai mare de 5 lei.
Astfel, depunerile realizate in perioada de bonus activ vor trece in balanta bonus. Pentru a evita
o astfel de situatie, inainte de a face o noua depunere, clientul trebuie sa se asigure ca nu mai are
niciun bonus activ.
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12. Jucatorul care accepta acest bonus va putea folosi banii reali doar dupa indeplinirea conditiilor
de rulaj ale bonusului/ expirarea bonusului.
13. Pentru aceasta promotie se califica doar depunerile facute prin card bancar.
14. Oferta este valabila pentru o singura adresa de domiciliu/ calculator/ adresa IP/ cont de joc. In
caz de activitati fraudulente, bonusul poate fi anulat. Decizia societatii este finala.
15. Organizatorul isi rezerva dreptul de a schimba/ opri prezenta promotie oricand, fara notificarea
prealabila a jucatorilor.
16. Se aplica T&C generale GameWorld.ro.
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