Oficjalny komunikat nr 23/2018 z dnia 30.08.2018 r.

MILENIUM ZAKŁADY BUKMACHERSKIE Sp. z o.o.
Oficjalny komunikat nr 23/2018 z dnia 30.08.2018 r.
- w sprawie szczegółowych informacji dotyczących zdarzeń lub zakładów
§ 1.
1. Na podstawie § 3 ust. 14 Regulaminu internetowych zakładów wzajemnych z dnia 14.02.2018 r.
(zwanego dalej "regulaminem") określa się szczegółowe informacje dotyczące zdarzeń lub
zakładów.
2. Wyrazy użyte w niniejszym komunikacie, których znaczenie zdefiniowano w regulaminie,
przyjmują znaczenie określone w regulaminie, bez względu na pisownię.
§ 2.
Spółka prowadzi promocję o nazwie "Happy Hour". Szczegóły promocji znajdują się w załączniku
nr 1 do niniejszego komunikatu.
§ 3.
Spółka prowadzi promocję o nazwie "5-10-15". Szczegóły promocji znajdują się w załączniku nr 2
do niniejszego komunikatu.
§ 4.
Współczynnik, o którym mowa w § 11 ust. 2 regulaminu, przyjmuje wartość 1,00 w ramach
promocji "Happy Hour", w zakładzie z bonusem "Grand" wartość 1,056, w zakładzie obejmującym
zdarzenia wirtualne wartość 0,94, a w pozostałych zakładach gry Standard wartość 0,88.
§ 5.
Współczynnik W, o którym mowa w § 11 ust. 2 regulaminu, przyjmuje w promocji "5-10-15"
wartość:
 0,924 w przypadku powiększenia wygranej o 5%,
 0,968 w przypadku powiększenia wygranej o 10%,
 1,012 w przypadku powiększenia wygranej o 15%.
§ 6.
Zawieranie zakładów, w których przewidywana wygrana przekracza ograniczenia dotyczące
maksymalnej wygranej, o których mowa w § 7 ust. 2 regulaminu, nie jest możliwe do odwołania, w
związku z § 3 ust. 11 pkt 1 regulaminu.
§ 7.
Zawieranie zakładów MegaTyp, o których mowa w § 13 regulaminu, nie jest możliwe do
odwołania, w związku z § 3 ust. 11 pkt 1 regulaminu.
§ 8.
Zawieranie zakładów Sportowe Liczby Milenium, o których mowa w § 16 regulaminu, nie jest
możliwe do odwołania, w związku z § 3 ust. 11 pkt 1 regulaminu.
§ 9.
Na kuponie z zakładami bukmacherskimi mogą się znajdować maksymalnie 32 zdarzenia.
§ 10.
1. Wypłata środków z konta gracza jest realizowana na rachunek płatniczy ustawiony przez Klienta
na koncie gracza.
2. Minimalna kwota jednorazowej wpłaty na konto gracza lub wypłaty z tego konta nie podlega
ograniczeniom.
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3. Maksymalna kwota wypłaty ze wszystkich kont graczy może być ograniczona do 50000 zł
(pięćdziesiąt tysięcy zł) w danym dniu kalendarzowym.
4. Spółka może określić indywidualny limit wpłat lub wypłat dla danego Klienta.
5. Koszty wpłat środków na rachunek płatniczy Spółki ponosi Spółka z wyjątkiem opłat
naliczanych Klientowi przez instytucję, za pośrednictwem której dokonuje wpłaty.
6. Koszty wypłat z konta gracza na rachunek płatniczy wskazany w ustawieniach konta gracza
ponosi Spółka.
7. 1) Zaświadczenie o wygranej wystawia się w placówce terenowej Spółki (punkcie przyjmowania
zakładów wzajemnych) wskazanej przez Klienta na stronie internetowej podczas zgłaszania żądania
wystawienia zaświadczenia.
2) Zaświadczenie o wygranej można odebrać w godzinach pracy wybranego punktu przyjmowania
zakładów. Po zakończeniu pracy tego punktu przyjmowania zakładów wzajemnych odbiór
zaświadczenia może nie być możliwy.
8. Reklamacje dotyczące internetowych zakładów wzajemnych należy kierować za pośrednictwem
do panelu reklamacyjnego na stronie www.milenium.pl albo za pośrednictwem operatora
pocztowego.
§ 11.
1. Oficjalny komunikat wchodzi w życie w dniu 30.08.2018 r.
2. W dniu wejścia w życie niniejszego komunikatu Oficjalny komunikat nr 23/2018 z dnia
23.02.2018 r. w sprawie szczegółowych informacji dotyczących zdarzeń lub zakładów traci moc dla
zakładów zawartych od dnia wejścia w życie niniejszego komunikatu.
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Załącznik nr 1 do Oficjalnego komunikatu nr 23/2018 z dnia 30.08.2018 r.
"HAPPY HOUR - ZWIĘKSZ SWOJĄ WYGRANĄ W GODZINĘ!

➢ zagraj na stronie  zagraj na stronie www.milenium.pl w ciągu podanej godziny
➢ zagraj na stronie  wygraj o 13,6% więcej niż zwykle!

_______________________________________________________________________________________
Warunki udziału w promocji:
 promocja dotyczy wyłącznie zakładów bukmacherskich;
 w przypadku gracza, który jest członkiem programu lojalnościowego Liga Mistrzów Milenium
oraz posiadaczem czerwonej lub srebrnej karty, promocja dotyczy zakładu Wielokrotnego z co
najmniej 4 zdarzeniami z kursem min. 1,20 zawartego przez sieć Internet w ramach Ligi
Mistrzów Milenium, z wyjątkiem zakładów wskazanych poniżej;
 w przypadku gracza, który jest członkiem programu lojalnościowego Liga Mistrzów Milenium
oraz posiadaczem złotej lub platynowej karty, promocja dotyczy zakładu Wielokrotnego z co
najmniej 3 zdarzeniami z kursem min. 1,20 zawartego przez sieć Internet w ramach Ligi
Mistrzów Milenium, z wyjątkiem zakładów wskazanych poniżej;
 promocja dotyczy również zakładu systemowego Rozpisowego, w którym każdy zakład
cząstkowy 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, jest dostępny na stronie internetowej
www.milenium.pl
• w wykazie znajdziesz informację o godzinie, w której obowiązuje promocja w podanym dniu, np. od 16:00
do 17:00
• promocja obowiązuje wyłącznie w tych dniach i godzinach, które wskazane są w wykazie
• brak wykazu na stronie www.milenium.pl oznacza, że promocja nie jest aktualnie prowadzona
• w promocji wygrana jest wyższa niż zwykle o 13,6% - nie mnoży się kursu ogólnego przez 0,88
• promocja nie dotyczy zakładów zawartych o godzinie będącej końcem zakresu czasu, np. jeśli 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 w dowolnym czasie.
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Załącznik nr 2 do Oficjalnego komunikatu nr 23/2018 z dnia 30.08.2018 r.
1. Wprowadza się promocję o nazwie "5-10-15".
2. Promocja dotyczy wyłącznie zakładu bukmacherskiego Wielokrotnego zawartego przez sieć Internet w
ramach programu lojalnościowego Liga Mistrzów Milenium prowadzonego na podstawie odrębnych
przepisów.
3. Promocja polega na powiększeniu wygranej poprzez zwiększenie współczynnika W:
a) o 5% dla zakładu Wielokrotnego, który się składa z co najmniej 5 zdarzeń z kursem min. 1,20;
b) o 10% dla zakładu Wielokrotnego, który się składa z co najmniej 10 zdarzeń z kursem min. 1,20;
c) o 15% dla zakładu Wielokrotnego, który się składa z co najmniej 15 zdarzeń z kursem min. 1,20;
- z wyjątkiem przypadków wskazanych w ust. 4.
4. Zakład Wielokrotny nie jest objęty promocją "5-10-15" 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 "Happy Hour".
5. Warunkiem koniecznym skorzystania z promocji jest zgłoszenie chęci skorzystania z niej poprzez
zaznaczenie właściwego pola na kuponie internetowym.
6. Promocja może zostać wstrzymana albo zakończona w dowolnym czasie.
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