
 

 

 

* 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.  

 

Bonus ve výši až 25 000 Kč na Můj účet  
 
S bonusem můžete disponovat po splnění podmínek bonusu.  
 

Podmínky bonusu:  
 

• Bonus je určen pro nově registrované zákazníky*, kteří se registrovali do 
Herního portálu Sazka.cz od 30. 1. 2023 (tj. od 10:00:01 hod.) 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 vznikne:  

1) po dokončení plné registrace na Herní portál Sazka.cz, 
2) po zaslání bonusové nabídky,  
3) po provedení vkladu na Můj účet. 

• Podmínkou k získání bonusu je úplné ověření údajů uvedených při registraci na 
Herním portálu Sazka.cz včetně ověření (identifikace) sázejícího na prodejním 
místě s terminálem SAZKA po předložení dokladu totožnosti, nebo po ověření 
prostřednictvím úvěrové či finanční instituce dle nabídky provozovatele. 

• Bonusová nabídka bude zaslána nejpozději do 48 hodin po dokončení plné 
registrace na Herní portál Sazka.cz. 

• Vklad musí být proveden jednorázově do 5 dnů od zaslání bonusové nabídky a 
výše tohoto vkladu musí být minimálně 100 Kč.  

• Pro vklady lze využít také službu PayPal s minimálním vkladem 500 Kč. 

• Nárok na bonus je odvozen od výše vkladu sázejícího. Bonus je stanoven ve 
výši až 100 % hodnoty prvního vkladu provedeného po obdržení bonusové 
nabídky. Pro získání plné výše bonusu je nutné dosáhnout 100 % 
požadovaného obratu, tj. třicetinásobku provedeného vkladu. 

• Podmínkou pro získání plné výše bonusu (minimálně 100 Kč a maximálně 
25 000 Kč) je splnění těchto kritérií:   

➢ sázky uzavřít v produktu Sazka Hry ve třicetinásobné hodnotě 
provedeného vkladu (tj. 100 % požadovaného obratu),  

➢ sázky uzavřít do 14 dnů od provedení vkladu na Můj účet.  

http://www.sazka.cz/hry
http://www.sazka.cz/bonusy/bonus-za-registraci-sazka-hry
http://www.sazka.cz/
https://www.sazka.cz/centrum-podpory/loterie-a-hry/sazka-hry/registrace-do-sazka-her/jak-dosahnu-plne-registrace-pro-sazka-hry
https://www.sazka.cz/centrum-podpory/loterie-a-hry/sazka-hry/registrace-do-sazka-her/jak-dosahnu-plne-registrace-pro-sazka-hry
http://www.sazka.cz/hry
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• Po každém dosažení dvacetiny požadovaného obratu dojde k připsání 5 % 
bonusu.  

• Všechny hry v produktu Sazka Hry se započítávají do podmínek protáčení  
(tj. uzavírání sázek) ze 100 % vyjma rulety a živých her (Black Jack, Plátýnko 
apod.), ty se započítávají z 20 %.  

• Pokud zákazník využil v rámci Herního portálu Sazka.cz v produktu Sazka Hry 
více různých bonusů, jsou podmínky pro jednotlivé bonusy plněny postupně. 
Nejdříve jsou vždy plněny podmínku bonusu, který byl aktivován jako první. 
Výjimkou je bonus, který je vázán na jednu konkrétní hru. Takový bonus je 
nadřazen ostatním bonusům. 

• 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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