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Peněžní bonus ve výši 100 Kč 
Bonusové kolo Sazka Klub 
 
S bonusem může sázející disponovat po splnění podmínek bonusu 
 

Podmínky bonusu:  
 
• Bonus je určen pro zákazníky, kteří se zaregistrují do Sazka 

Klubu od 1.1.2023. 
• Bonus bude přidělen, pokud nový člen Sazka Klubu zakoupí 

v době trvání nabídky s použitím Sazka Klubové karty na 
terminálu SAZKA tiket na jakoukoliv loterii nebo los 
v hodnotě minimálně 100 Kč, přičemž sázka nebude zrušena.  

• SMS s bonusovým kolem zákazník obdrží do třech dnů od 
splnění podmínek bonusu. 

• Bonus je nutné aktivovat, tj. připsat na SAZKA Klubovou 
kartu, zatočením virtuálním bonusovým kolem Sazka Klubu 
do tří kalendářních dní od jeho přidělení a to pomocí: 
o interaktivního prokliku na chytrém telefonu v zaslané 

bonusové SMS zprávě nebo 
o po přihlášení do zákaznické sekce na 

www.sazka.cz/sazka-klub.  
• Pro následné vyplacení bonusu v hotovosti na terminálu 

SAZKA je potřeba načíst Sazka Klubovou kartu do sedmi 
kalendářních dní od aktivování bonusu, jinak nárok na 
vyplacení bonusu zaniká. 

• Bonus může být přidělen jednomu členovi Sazka Klubu a ke 
každému číslu Sazka Klubové karty pouze jednou. 

• V případě, že soutěžící při načtení SAZKA karty zároveň 
splnil podmínky pro udělení bonusového kola, je mu uděleno 
pouze toto bonusové kolo a nevzniká nárok na soutěž Kolo 
štěstí. 

• Na pobočkách České pošty s.p. lze použít kartu Sazka Klubu 
pouze u přepážky s terminálem SAZKA. 

• SAZKA a.s. si vyhrazuje právo bonusovou akci kdykoliv 
změnit, pozastavit či zrušit a rozhodovat ve všech 
záležitostech souvisejících s bonusovou akcí, a to včetně 
změny pravidel, přerušení, pozastavení, předčasného 
ukončení bonusové akce nebo vyloučení jakéhokoli Člena 
Sazka Klubu z bonusové akce bez nároku na jakoukoli 
kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel 
bonusové akce nebo při pouhém podezření z nedodržení 
pravidel bonusové akce, porušení právního řádu České 

http://www.sazka.cz/sazka-klub
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republiky, jednání, které je v rozporu s dobrými mravy nebo 
které je dle posouzení SAZKA a.s. způsobilé ohrozit její 
oprávněné zájmy, porušování pravidel fair play, nebo jiného 
závadného chování ze strany člena Sazka Klubu. Rozhodnutí 
podle tohoto článku je SAZKA a.s. oprávněna učinit kdykoliv 
v průběhu bonusové akce i po jejím skončení. 

• Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může 
vzniknout závislost! 18+ 
 
 

 


