T&C – Promotie Welcome – 200% pana la 2000 Lei

V2-27.09.2021
1

1. Promotia se adreseaza exclusiv jucatorilor noi care isi deschid cont incapand cu data de 15.12.2020 si
poate fi accesata doar la prima depunerepe platforma GameWorld.
2. Promotia consta in oferirea unui bonus de 200% la valoarea primei depuneri, pentru toti clientii care
se califica, conform Termenilor si Conditiilor.
3. Valoarea maxima a bonusului este de 2000 de lei.
4. Pentru revendicarea acestui bonus un client trebuie sa:
•

Isi dechida cont si sa-si validezeatat adresa de email cat si numarul de telefon;

•

Faca o depunere de minim 100 de lei.

5. 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 sumadepusa. In caz contrar,
bonusul nu va putea fi acordat.
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 sau SPRIBE (Aviator).
9. Pentru revendicarea bonusurilor aferente depunerilor realizate prin agentii, te rugam sa ne contactezi
prin e-mail la suport@gameworld.ro sau GameWorld InfoLine, cu conditia ca suma depusa astfel sa
fie inca disponibila in contul de joc la momentul solicitarii.
10. Din momentul acceptarii bonusului si pana la finalizarea conditiilor de rulaj impuse, nu se pot efectua
retrageri din contul de joc.
11. 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.
12. Bonusul este activ atat timp cat suma balantei si a pariurilor deschise este mai mare de 5 lei.
13. Jucatorul care accepta acest bonus va putea folosi banii reali 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. Pentru aceasta promotie nu se califica depunerile facute prin Skrill si Neteller.
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16. Oferta este valabila pentru o singura adresa de domiciliu/ calculator/ adresa IP/ cont de joc. In caz
1. de activitati fraudulente, bonusul poate fi anulat. 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. Organizatorul isi rezerva dreptul de a schimba/ opri prezenta promotie oricand, fara notificarea
prealabila a jucatorilor.
19. Se aplica T&C generale GameWorld.ro.
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