
 

 

Pravidla akce „Bonus 300 Kč se spotřebitelskou 
soutěží“ 
 
S bonusem můžete disponovat po splnění podmínek 
bonusu.  
 

Podmínky bonusu:  
 

• Bonus je určen pro plně registrované zákazníky na Herním portálu Sazka.cz.  

• Bonusová akce probíhá od 29. 11. 2021 do 12. 12. 2021 23:59:59 hod.  

• Nárok na bonus vznikne po provedení vkladu na Můj účet s využitím bonusového 
kódu applesoutez. Bonusový kód lze využít maximálně jedenkrát za dobu trvání 
akce. 

• Vklad musí být proveden jednorázově online prostřednictvím platebního účtu 
nebo platební karty a výše tohoto vkladu musí být minimálně 300 Kč. 

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

• Nárok na bonus je odvozen od výše vkladů sázejícího. Bonus je stanoven ve výši 
až 100 % hodnoty prvního vkladu provedeného s využitím bonusového kódu. 
Pro získání plné výše bonusu (300 Kč) je nutné dosáhnout 100 % požadovaného 
obratu, tj. čtyřnásobku hodnoty bonusu. 

• Podmínkou pro získání plné výše bonusu (300 Kč) je splnění těchto kritérií: 

➢ sázky uzavřít v kategorii online losy ve čtyřnásobné hodnotě 
bonusu (tj. 100 % požadovaného obratu) 

➢ sázky uzavřít do 5 dní od provedení vkladu na Můj účet  

• Po dosažení každých 25 % požadovaného obratu dojde k připsání 25 % bonusu 
na Můj účet.  

o Příklad: Vložil jsem 300 Kč s použitím bonusového kodu applesoutez 
a tím můžu získat bonus 300 Kč. K jeho získání musím uzavřít sázky 
ve čtyřnásobné hodnotě bonusu, tedy ve výši 1 200 Kč. Po dosažení 
25 % obratu (300 Kč), získám prvních 25 % bonusu (75 Kč). 

• Všechny losy v produktu online losy se započítávají do podmínek uzavírání sázek.  

• Pokud zákazník využil v rámci Herního portálu Sazka.cz v produktu online losy 
více různých bonusů, jsou podmínky pro jednotlivé bonusy plněny postupně. 
Nejdříve jsou vždy plněny podmínky bonusu, který byl aktivován jako první. 

  

https://www.sazka.cz/losy


 

 

• V případě podezření na zneužití bonusu nebo jeho neoprávněného využití bude 
postupováno dle Všeobecných podmínek Herního portálu Sazka.cz.  

• Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. 

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

 

 

Bonusový kód vložte 

pomocí znaménka plus 


