
 

* Za nově registrovaného zákazníka není považován takový účastník, který již měl v minulosti zřízen účet na Sazka.cz nebo 

Sazkabet.cz, a kterému byl tento účet zrušen. 

  

Pravidla vstupního bonusu pro získání 100 Free Spinů za 
ověření platební metody  
 
S bonusem může sázející disponovat po splnění podmínek bonusu.  
 

Podmínky bonusu:  
 

• Bonus je určen pro nově registrované zákazníky*, kteří se registrovali do Herního 
portálu Sazka.cz přes internetový odkaz www.sazka.cz/hry, 
www.sazka.cz/bonusy/bonus-za-registraci-sazka-hry nebo si zvolili vstupní bonus pro 
Sazka Hry během registrace na Herním portálu Sazka.cz. 

• Nárok na bonus ve formě Free Spinů (volných zatočení) vznikne po ověření platební 
metody na Herním portálu Sazka.cz, tzn. po provedení prvního vkladu na Můj účet 
platební kartou nebo přes platební účet. 

• Vklad musí být proveden jednorázově do 7 dnů od vyplnění registračního formuláře a 
výše tohoto vkladu musí být minimálně 100 Kč.  

• Platební metodu lze ověřit také prostřednictvím služby PayPal s minimálním vkladem 
500 Kč.  

• Bonus ve formě 100 Free Spinů (volných zatočení) bude automaticky dostupný ve hře 
Gold Digger v souhrnné hodnotě 200 Kč ihned po úspěšném ověření platební metody. 

• Free Spiny je nutné využít do 72 hodin od jejich aktivace. 

• Výhry z Free Spinů se automaticky přičítají k reálnému zůstatku na Můj účet. 

• Pokud sázející nesplní podmínky ve stanovené lhůtě nebo Free spiny nevyužije ve 
stanovené lhůtě, veškeré Free Spiny popadnou a bonusová nabídka bude zrušena. 

• Sázející má možnost s přijatým bonusem disponovat a nechat si ho převést na peněžní 
prostředky. V případě změny bonusu na peněžní prostředky musí účastník před jeho 
expirací, tj. před skončením bonusové akce, kontaktovat zákaznické centrum, a to 
prostřednictvím žádosti na info@sazka.cz. Následně budou sázejícímu na Můj účet 
připsány peněžní prostředky v odpovídající hodnotě bonusu. 

• SAZKA a.s. si vyhrazuje právo bonusovou akci kdykoliv změnit, pozastavit či zrušit.  

• Pro výklad výše uvedených pojmů jsou rozhodující definice uvedené v příslušných 
herních plánech, Všeobecných podmínek Herního portálu Sazka.cz a příslušných 
právních předpisech. 
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