BONUS EXCLUSIV – 50 Rotiri Gratuite Extra – T&C
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1. Promotia se adreseaza exclusiv clientilor selectati de catre GameWorld.ro, contactati prin email/
SMS/ apel telefonic, si este valabila 48 de ore din momentul prezentarii ofertei.
2. Pentru activarea bonusului, jucatorul trebuie sa urmeze pasii de mai jos:
•

Sa efectueze o depunere de minim 50 de lei;

•

Sa introduca codul 50EXTRA in sectiunea Promo – Bonusuri Disponibile – Promotii, si sa
revendice Rotirile Gratuite la jocul Shining Crown;

•

Rotirile Gratuite vor fi disponibile direct in contul de joc la jocul Shining Crown

3. Oferta cu 50 Rotiri Gratuite Extra poate fi accesata doar la prima depunere, si este aditionala
Ofertei de Bun Venit pe Casino. Astfel, jucatorul va primi aceste Rotiri Gratuite in plus fata de
bonusul primit in cadrul Promotiei de Bun Venit.
4. Rundele Gratuite sunt disponibile exclusiv la jocul Shining Crown.
5. Toate castigurile obtinute din Rotirile Gratuite sunt considerate bani reali si se pot retrage fara
conditii de rulaj, cu respectarea politicii de „Depuneri si Retrageri”.
6. Valoarea maxima a castigurilor ce pot fi castigate si retrase din rundele gratuite este de 200 lei.
Sumele care depasesc aceasta valoare vor fi corectate manual de catre GameWorld.ro in contul
jucatorului la momentul retragerii.
7. Rundele gratuite sunt active 7 zile de la data alocarii.
8. Bonusul este activ atat timp cat suma balantei si a pariurilor deschise este mai mare de 4 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.
9. Depunerile facute prin Skrill sau Neteller nu sunt eligibile pentru aceasta promotie.
10. 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.
11. GameWorld isi rezerva dreptul de a exclude jucatorii care participa la promotie cu mai multe
conturi, sau pe cei suspectati de practici ilicite.
12. GameWorld isi rezerva dreptul de a revoca/bloca bonusul pentru acei jucatori care fac abuz de
sistemul de bonusare prin orice mijloace. Abuzul de bonus include, dar fara a se limita la,
urmatoarele conditii:
• Incalcarea in orice fel a termenilor si conditiilor;
• Jucatorul depune doar in momentul in care un bonus este disponibil pe contul sau;
• Valoarea bonusurilor este mai mare decat suma totala depusa;
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• Jucatorul acceseaza mai mult de un bonus in 24 de ore;
• Jucatorul acceseaza bonusurile si retrage toate depunerile minime care i-au permis accesul
la bonusuri.
13. Organizatorul isi rezerva dreptul de a schimba/ opri prezenta promotie oricand, fara notificarea
prealabila a jucatorilor.
14. Se aplica T&C generale Gameworld.ro.
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