
ŠTATÚT BONUSOV: „NEKONEČNÉ 
TOČENIA“ (INFINITY SPINY) 

1) Základné ustanovenia 
 Tento štatút bonusových schém „NEKONEČNÉ TOČENIA (INFINITY SPINY)“ (ďalej len “Bonus“) je záväzným 

dokumentom, ktorý upravuje pravidlá Bonusov a určuje podmienky ich riadneho priebehu (ďalej aj ako 
“Štatút“). 

 Organizátorom tejto aktivity je N I K É, spol. s r. o., Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, IČO: 00 603 741 (ďalej aj ako 
“organizátor“), nike@nike.sk. 

2) Podmienky účasti 
Bonusu sa môže zúčastniť každá fyzická osoba: 

 ktorá dovŕšila vek 18 rokov a spĺňa podmienky stanovené Zákonom č. 30/2019 Z.z o hazardných hrách, ďalej len 
„Zákon“ 

 v čase trvania tejto aktivity má zriadené a overené hráčske konto (osobné stávkové konto) na www.nike.sk, (ďalej 
len „Hráč“) 

 ktorá nenamieta spracovanie osobných údajov na marketingové účely (pre viac informácií pozri bod 6) 
3) Trvanie Bonusu 

 Bonus je časovo ohraničený a prebieha v internetovom kasíne Niké od jeho zverejnenia do termínu uvedeného 
v Bonusovej ponuke 

4) Pravidlá a vyplácanie Bonusu 
 Organizátor stanoví parametre Bonusu a ponúkne ich Hráčovi – tieto parametre, napr. termín trvania ponuky, 

podmienky plnenia, časové trvanie Voľných hier alebo minimálna výhra, po ktorej prekročení sa Voľné točenia 
zastavia a povolené hry (tzv. hry zahrnuté v Bonuse) sú uvedené v Bonusovej ponuke, ktorú Hráč vidí po spustení 
jednej z hier zahrnutých v Bonuse (v tomto momente je Bonus ponúknutý Hráčovi). 

 Základnou podmienkou na priznanie Bonusu je jeho akceptácia zo strany Hráča (potvrdením tlačidlom 
„Vyžiadať“). 

 Voľné hry Hráč získa, ak splní podmienky uvedené v Bonusovej ponuke (napríklad suma stávok, počet prehier, ...), 
prípadne ďalšie podmienky podľa tohto Štatútu. Do sumy stávok sa započítavajú iba hry uvedené v Bonusovej 
ponuke (tzv. hry zahrnuté v Bonuse) - nezapočítavajú sa všetky stolové hry (ruleta, Blackjack).  

 Voľné hry sú uplatniteľné výlučne na hry v internetovom kasíne Niké, v hrách uvedených v Bonusovej ponuke (tzv. 
hry zahrnuté v Bonuse) – nezapočítavajú sa všetky stolové hry (ruleta, Blackjack). 

 Časové trvanie Voľných hier, alebo minimálna výhra, po ktorej prekročení sa Voľné točenia zastavia, je uvedené/á 
v Bonusovej ponuke a jednotlivé Voľné hry majú pevne stanovenú a nemennú hodnotu. 

 Bonus sa ukončí, akonáhle Hráč prekročí vopred stanovenú kumulovanú hodnotu výhry uvedenú v Bonusovej 
ponuke alebo uplynie termín platnosti uvedený v Bonusovej ponuke (Bonus exspiruje). V prípade, že je v Bonusovej 
ponuke uvedený namiesto hodnoty výhry čas, Bonus sa ukončí po uplynutí tohto času (napr. 5 minút).  

 Po skončení bonusu sú výhry pripísané na hráčske konto Hráča potvrdením tlačidla „Zobrať“ – najneskôr do 24 
hodín. 

 Ak sa bonus počas hrania zruší alebo uplynie termín platnosti (exspiruje), všetky výhry dosiahnuté do tohto 
momentu sa stratia a nebudú Hráčovi pripísané. 

 Hráč môže súčasne hrať a využívať len jeden bonus. Ak počas bonusovej hry prijme ďalší bonus, stratí ten 
predchádzajúci (vrátane výhier, ktoré počas prebiehajúcej bonusovej hry vyhral). 

 Počas hry je Hráčovi zobrazené aktuálne plnenie bonusu - stav bonusu je možné skontrolovať v sekcii „Bonus“. 
 

5) Niké si vyhradzuje právo neponúknuť účasť v akcii, nepriznať, respektíve odňať výhru z akcie bez uvedenia dôvodu a 
taktiež môže zmeniť pravidlá akcie kedykoľvek zverejnením zmien na webstránkach či v aplikácii. Odporúčame 
pravidelne sledovať podmienky akcie. Účasťou v akcii Hráč súhlasí s akoukoľvek zmenou podmienok akcie. 

6) Vyhlásenie o ochrane súkromia a Zásady ochrany osobných údajov sú dostupné v pobočkách alebo na adrese: 
https://www.nike.sk/info/zasady-ochrany-osobnych-udajov. 

 

Tento Štatút je zverejnený na www.nike.sk. 
 

Platné od 1.4.2021 


