
HRAJ S NAMI O 10 000 EUR 
1. Podmienky: 

a. Akcia prebieha v etapách, pričom jedna etapa má spravidla 7 dní. 

b. nárok na Bonus získate vykonaním dennej aktivity v kurzových stávkach alebo 

v internetovom kasíne Niké každý deň počas trvania etapy 

c. za aktivitu v kurzových stávkach je považovaný aspoň jeden podaný tiket v daný deň. 

d. za aktivitu v internetovom kasíne je považovaná aspoň jedna hra v daný deň. 

e. za aktivitu nie sú považované predčasne vyplatené, vrátené tikety alebo stornované 

tikety 

f. za aktivitu nie sú považované tikety s klubovými produktami (voľný tiket, nákup tiketu 

za body, kurzové zvýhodnenie za body) 

g. za aktivitu nie sú považované voľné pretočenia 

h. do akcie vstupujú len tikety a hry, ktoré sú podané a zároveň vyhodnotené v čase 

trvania akcie , pre posúdenie tiketov vstupujúcich do akcie platí údaj o čase podania a 

vyhodnotenia tak, ako je evidovaný v informačnom systéme NIKÉ 

i. do akcie vstupujú len tikety a hry od registrovaných hráčov s overenou registráciou, 

ktorí nenamietajú spracovanie osobných údajov na marketingové účely (pre viac 

informácií pozri bod 5) 

j. do akcie vstupujú len tikety podané prostredníctvo internetu alebo prostredníctvom 

krátkej textovej správy 

 

2. Vyplácanie Bonusu: 

a. hodnota Bonusu 10 000 eur sa delí po skončení etapy, pomerne medzi všetkých 

klientov, ktorí splnili podmienky Bonusu v rámci etapy 

b. hodnota Bonusu pre konkrétneho klienta sa vypočíta ako: „Celková suma bonusu 

(10000 eur) / Počet klientov s nárokom na Bonus 

c. Bonus je vyplácaný jednorazovo na stávkové konto – po ukončení bonusovej akcie 

najneskôr do 24 hodín 

d. Minimálna výška bonusu je vždy 5 eur. 

 

3. Podmienky Bonusu je potrebné plniť v termíne: 

a. prvá etapa sa koná od 27.04.2020 00:00 do 03.05.2020 23:59 

b. každá ďalšia etapa sa koná od pondelka 00:00 hod do nedele 23:59 , až do oznámenia 

konca akcie 

c. informácia o akcii a aktuálne prebiehajúcej etape je publikovaná na 

:  https://www.nike.sk/clanky/hraj-s-nami  

 

4. Niké si vyhradzuje právo Bonus neponúknuť, nepriznať, respektíve ho odňať bez uvedenia 

dôvodu a taktiež môže zmeniť pravidlá kedykoľvek zverejnením zmenených podmienok v 

našich pobočkách, na webstránkach či v aplikácii. Odporúčame vám pravidelne sledovať 

podmienky akcie. Účasťou v akcii súhlasíte s akoukoľvek zmenou takto zmenených 

podmienok. 

 

5. Vyhlásenie o ochrane súkromia a Zásady ochrany osobných údajov sú dostupné  pobočkách 

alebo na linku: https://www.nike.sk/info/zasady-ochrany-osobnych-udajov 

https://www.nike.sk/clanky/hraj-s-nami
https://www.nike.sk/info/zasady-ochrany-osobnych-udajov

