Promotie Craciun – 10% CASHBACK – T&C

V1– 15.12.2020

1. Promotia este valabila incepand cu data de 15.12.2020 .
2. Oferta este disponibila tuturor jucatorilor de pe GameWorld.ro care indeplinesc cumulativ
urmatoarele conditii:
◦ Contul activ (jucatorul a trimis o poza a cartii de identitate si a primit emailul de confirmare
care atesta validarea contului).
◦ 3 depuneri realizate pana la momentul acordarii bonusului cashback.
3. Pentru a beneficia de aceasta promotie, un utilizator trebuie sa se joace in perioada mai sus
mentionata pe www.gameworld.ro .
4. Bonusul se acorda in functie sumele pierdute de jucator astfel:
Intervalul luat in considerare
Marti 02:00 – Miercuri 01:59
Miercuri 02:00 – Joi 01:59
Joi 02:00 – Vineri 01:59
Vineri 02:00 - Sambata 01:59
Sambata 02:00 - Duminica 01:59
Duminica 02:00 - Luni 01:59
Luni 02:00 – Marti 01:59

Momentul acordarii bonusului
Miercuri incepand cu ora 02:00*
Joi incepand cu ora 02:00*
Vineri incepand cu ora 02:00*
Sambata incepand cu ora 02:00*
Duminica incepand cu ora 02:00*
Luni incepand cu ora 02:00*
Marti incepand cu ora 02:00*

*Cu exceptia primei zile in care se revendica bonusul cashback, acesta va fi disponibil in contul
clientului pentru a fi revendicat in cel putin 24 de ore de la revendicarea bonusului anterior.
5. Bonusul se acorda in functie de sumele pe care un jucator le pierde in 24 de ore. Pentru calcul
se foloseste urmatorea formula, avand la baza exclusiv activitatea din ziua respectiva:
Depuneri aprobate – Retrageri aprobate – Retrageri in asteptare – Restrageri in curs –
Chargebacks + Chargebacks reversals – Retururi + Retururi anulate – Balata bani reali final zi
(01:59) + Balanta bani reali start zi (02:00).
6. In functie de suma pierduta (calculata conform pct. 5) bonusurile cashback se vor aloca
astfel:
SUMA PIERDUTA
> 50.000 lei
3000 – 50.000 lei
300 – 2999.99 lei

BONUS CASHBACK
5.000 Lei
10%
5%

IMPORTANT:
• Bonusul Cashback Casino acordat in bani bonus pentru activitatea din sectiunea Casino
trebuie rulat o singura data.
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7. Bonusul Cashback va fi disponibil in contul de joc a doua zi pentru activitatea din ziua
anterioara; iar jucatorul il poate revendica din sectiunea „Promo -> Bonusuri Disponibile”
selectand bonusul CASINO CASHBACK.
8. Bonusurile Cashback, indiferent de natura lor sunt disponibile in contul de joc si pot fi
revendicate timp de 24 de ore de la momentul acordarii. In caz contrar, acesta va fi anulat.
9. Dupa revendicare bonusul este activ pentru 3 zile iar in caz de neutilizare sau de nefinalizare
a conditiilor de rulaj bonusul se anuleaza si implicit toate castigurile realizate, indiferent de
sursa sumei pariate, pe perioada in care bonusul a fost activ.
10. 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%
11. Valoarea bonusului Cashback Casino nu poate fi utilizata pentru cazino live. In cazul in
care aceste sume sunt utilizate pentru produsul amintit anterior, activitatea respectiva nu va fi
luata in calcul la stabilirea rulajului bonusului.
12. Bonusul Cashback acordat in bani reali este activ atata 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, jucatorul
trebuie sa se asigure ca nu mai are niciun alt bonus activ.
13. Jucatorul care accepta acest bonus va putea folosi banii din balanta reala doar dupa
indeplinirea conditiilor de rulaj ale bonusului/ expirarea bonusului.
14. Dupa primirea unui bonus, in cazul in care exista fonduri in balanta reala a jucatorului,
atunci cand se plaseaza un pariu, se vor utiliza mai intai fondurile din balanta reala iar apoi
fondurile din balanta bonus. De la momentul acceptarii bonusului toate sumele care respecta
criteriile minime specifice participa la conditiile de rulaj, indiferent de balanta din care provin
sumele.
15. Din momentul acceptarii bonusului, odata ce au fost plasate pariuri folosind balanta bonus,
si pana la momentul finalizarii conditiilor de rulaj, nu se pot efectua retrageri din contul de joc.
In cazul in care jucatorul efectueaza o retragere in acest interval, bonusurile si toate sumele
castigate ca urmare a rulajului efectuat cu sumele bonus vor fi anulate.
16. Oferta este valabila pentru o singura adresa de domiciliu/ device/ adresa IP/ cont de joc. In
caz de activitati fraudulente, bonusul poate fi anulat iar decizia societatii este finala.
17. GameWorld isi rezerva dreptul de a exclude jucatorii care participa la promotie cu mai
multe conturi, sau pe cei suspectati de practici ilicite.
18. 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;

L1160971W000196

©Stanleybet Romania Online LTD

• Jucatorul depune doar in momentul in care un bonus este disponibil pe contul sau;
• Valoarea bonusurilor este mai mare decat suma totala depusa;
• 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.
19. Organizatorul isi rezerva dreptul de a schimba/ opri prezenta promotie oricand, fara
notificarea prealabila a jucatorilor.
20. Se aplica T&C generale Gameworld.ro.
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