T&C - Promotie 50 Free Spins 20 Dazzling Hot

V1– 04.03.2021

1. Promotia se adreseaza exclusiv jucatorilor noi care isi deschid cont pe GameWorld.ro
incepand cu data de 15.12.2020.
2. Rundele Gratuite sunt disponibile pentru toti clientii care isi deschid cont si isi valideaza
numarul de telefon.
3. Dupa validarea numarului de telefon, jucatorul trebuie sa acceseze sectiunea Promo ->
Bonusuri Disponibile din contul sau, sa selecteze cele 50 de Rotiri Gratuite, iar apoi sa intre
pe jocul specificat.
4. Rundele Gratuite pot fi accesate fara depunere, exclusiv pentru jocul de casino indicat in
promotie.
5. Rundele Gratuite sunt disponibile atat pe interfata desktop cat si pe mobil.
6. Rotirile Gratuite sunt valabile 5 zile de la data alocarii. La sfarsitul acestei perioade, rundele
neutilizate sau castigurile in asteptare provenite din acestea vor fi deduse automat din contul
jucatorului.
7. Valoarea maxima ce poate fi castigata si retrasa din Rundele Gratuite fara depunere este de
200 de lei. Daca jucatorul continua sa joace castigurile obtinute din Rundele Gratuite,
depasind valoarea mentionata, suma care depaseste 200 lei va fi corectata manual de catre
GameWorld.
8. Toate castigurile obtinute din rotirile gratuite sunt considerate bani reali si se pot retrage
oricand, fara conditii de rulaj, cu respectarea politicii de „Depuneri si Retrageri”. Pentru a
putea initia o retragere, este necesara inregistrarea metodei de plata, printr-o depunere de
cel putin 20 de lei.
9. Oferta este disponibila pana in data de 31.01.2022, ora 23:59. Dupa aceasta data toate
Rundele Gratuite vor expira si nu se mai pot utiliza.
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. Organizatorul isi rezerva dreptul de a schimba/ opri prezenta promotie oricand, fara
notificarea prealabila a jucatorilor.
13. Se aplica T&C generale GameWorld.ro.
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