Oficjalny komunikat nr 01/2019 z dnia 04.02.2019 r.

Załącznik nr 1 do Oficjalnego komunikatu nr 01/2019 z dnia 04.02.2019 r.
HAPPY HOUR - ZWIĘKSZ SWOJĄ WYGRANĄ!

➢ przyjdź do punktu przyjmowania zakładów w godzinach promocyjnych
➢ zagraj zakład na zdarzenia przedmeczowe
➢ wygraj o 13,6% więcej niż zwykle!
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Warunki udziału w promocji:
 Promocja dotyczy wyłącznie zakładów bukmacherskich na zdarzenia przedmeczowe

oprócz zdarzeń wirtualnych.
 Promocja dotyczy zakładu wielokrotnego, który obejmuje:

- minimum 3 zdarzenia z kursem 1,20 dla członków Ligi Mistrzów Milenium
ze złotą lub platynową kartą,
- minimum 4 zdarzenia z kursem 1,20 dla członków Ligi Mistrzów Milenium
z czerwoną lub srebrną kartą,
- minimum 5 zdarzeń z kursem 1,20 dla graczy, którzy nie są członkami
Ligi Mistrzów Milenium.
 Zakład systemowy Rozpisowy również jest objęty promocją – pod warunkiem, że każdy

zakład cząstkowy wchodzący w skład systemu spełnia wyżej określone warunki dla
zakładu Wielokrotnego, z wyjątkiem zakładów wskazanych poniżej.
 Zakład Wielokrotny lub Rozpisowy nie jest objęty promocją „Happy Hour”, jeśli spełnia

co najmniej jeden warunek:
- zakład obejmuje co najmniej jedno zdarzenie typu „na żywo”,
- zakład obejmuje co najmniej jedno zdarzenie wirtualne,
- zakład ma przyznany bonus GRAND,
- zakład obejmuje co najmniej jedno zdarzenie z grupy zdarzeń TURBO,
- zakład obejmuje co najmniej jedno zdarzenie z grupy zdarzeń TYP DNIA,
- zakład obejmuje co najmniej jedno zdarzenie z grupy zdarzeń SUPEROFERTA,
- zakład jest objęty promocją „5-10-15”.
 Zakłady w grze Milenium Bezpieczny nie są objęte promocją.
Dodatkowe informacje:
• wykaz dni i godzin, w których obowiązuje promocja, dostępny jest w punkcie przyjmowania zakładów,
• brak wykazu dni i godzin oznacza, że promocja nie jest w danej chwili prowadzona,
• w wykazie znajdziesz informację o godzinach, w których obowiązuje promocja w podanym dniu, np. od
16:00 do 17:00,
• promocja obowiązuje wyłącznie w tych dniach i godzinach, które wskazane są na wykazie,
• w promocji wygrana jest wyższa niż zwykle o 13,6% - nie mnoży się kursu ogólnego przez 0,88, a przez
1,00.
• promocja nie dotyczy zakładów zawartych o godzinie będącej końcem zakresu czasu, zatem jeśli np.
promocja obowiązuje od godz. 16:00 do 17:00, to kupon przyjęty o godz. 17:00 nie jest objęty promocją,
• promocja może zostać wstrzymana albo zakończona
przyjmowania zakładów wzajemnych, w całości albo w części.

w

dowolnym

czasie

lub

punkcie

Oficjalny komunikat nr 01/2019 z dnia 04.02.2019 r.

Załącznik nr 2 do Oficjalnego komunikatu nr 01/2019 z dnia 04.02.2019 r.
HAPPY HOURS - ZWIĘKSZ SWOJĄ WYGRANĄ!

➢ przyjdź do punktu przyjmowania zakładów w godzinach promocyjnych
➢ zagraj zakład na zdarzenia typu „na żywo”
➢ wygraj o 13,6% więcej niż zwykle!
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Warunki udziału w promocji:
 Promocja dotyczy wyłącznie zakładów bukmacherskich na zdarzenia typu „na żywo”.
 Promocja dotyczy zakładu Wielokrotnego obejmującego zdarzenia typu „na żywo”,
spełniającego następujące warunki:
- zakład składa się z co najmniej 2 zdarzeń,
- kurs każdego zdarzenia jest nie mniejszy niż 1,20.
 Zakład systemowy Rozpisowy również jest objęty promocją - pod warunkiem, że każdy zakład
cząstkowy wchodzący w skład systemu spełnia wyżej określone warunki dla zakładu
Wielokrotnego, z wyjątkiem zakładów wskazanych poniżej.
 Zakład Wielokrotny lub Rozpisowy nie jest objęty promocją „Happy Hours”, jeśli spełnia co
najmniej jeden warunek:
- zakład nie dotyczy zdarzeń typu „na żywo”,
- zakład obejmuje co najmniej jedno zdarzenie wirtualne,
- zakład ma przyznany bonus GRAND,
- zakład obejmuje co najmniej jedno zdarzenie z grupy zdarzeń TURBO,
- zakład obejmuje co najmniej jedno zdarzenie z grupy zdarzeń TYP DNIA,
- zakład obejmuje co najmniej jedno zdarzenie z grupy zdarzeń SUPEROFERTA,
- zakład jest objęty promocją „5-10-15”.
 Zakłady w grze Milenium Bezpieczny nie są objęte promocją.
Dodatkowe informacje:
• wykaz dni i godzin, w których obowiązuje promocja, dostępny jest w punkcie przyjmowania zakładów,
• brak wykazu dni i godzin oznacza, że promocja nie jest w danej chwili prowadzona,
• w wykazie znajdziesz informację o godzinach, w których obowiązuje promocja w podanym dniu, np. od
16:00 do 17:00,
• promocja obowiązuje wyłącznie w tych dniach i godzinach, które wskazane są na wykazie,
• w promocji wygrana jest wyższa niż zwykle o 13,6% - nie mnoży się kursu ogólnego przez 0,88, a przez
1,00,
• promocja nie dotyczy zakładów zawartych o godzinie będącej końcem zakresu czasu, zatem jeśli np.
promocja obowiązuje od godz. 16:00 do 17:00, to kupon przyjęty o godz. 17:00 nie jest objęty promocją,
• promocja może zostać wstrzymana albo zakończona
przyjmowania zakładów wzajemnych, w całości albo w części.
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Oficjalny komunikat nr 01/2019 z dnia 04.02.2019 r.

Załącznik nr 3 do Oficjalnego komunikatu nr 01/2019 z dnia 04.02.2019 r.
HAPPY HOURS VIRTUAL - ZWIĘKSZ SWOJĄ WYGRANĄ!

➢ przyjdź do punktu przyjmowania zakładów w godzinach promocyjnych
➢ zagraj zakład na zdarzenia wirtualne
➢ wygraj o 13,6% więcej niż zwykle!
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Warunki udziału w promocji:
 Promocja dotyczy wyłącznie zakładów bukmacherskich na zdarzenia wirtualne, które spełniają
następujące warunki:
- zakład składa się z co najmniej 2 zdarzeń,
- kurs każdego zdarzenia jest nie mniejszy niż 1,20.
 Promocja dotyczy wszystkich rodzajów zakładów, w tym zakładu Wielokrotnego i Rozpisowego
- zakład systemowy Rozpisowy jest objęty promocją pod warunkiem, że każdy zakład
cząstkowy wchodzący w skład systemu spełnia wyżej określone warunki dla zakładu
Wielokrotnego.
Dodatkowe informacje:
• wykaz dni i godzin, w których obowiązuje promocja, dostępny jest w punkcie przyjmowania zakładów,
• brak wykazu dni i godzin oznacza, że promocja nie jest w danej chwili prowadzona,
• w wykazie znajdziesz informację o godzinach, w których obowiązuje promocja w podanym dniu, np. od
16:00 do 17:00,
• promocja obowiązuje wyłącznie w tych dniach i godzinach, które wskazane są na wykazie,
• w promocji wygrana jest wyższa niż zwykle o 13,6% - nie mnoży się kursu ogólnego przez 0,88, a przez
1,00,
• promocja nie dotyczy zakładów zawartych o godzinie będącej końcem zakresu czasu, zatem jeśli np.
promocja obowiązuje od godz. 16:00 do 17:00, to kupon przyjęty o godz. 17:00 nie jest objęty promocją,
• promocja może zostać wstrzymana albo zakończona
przyjmowania zakładów wzajemnych, w całości albo w części.
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