
BONUS BEZ LIMITU 
Kompletné podmienky vstupného stávkového bonusu platné od 01.04.2021 do odvolania 

  
1) Zaregistrujte sa v NIKÉ. 

2) Registráciu doplňte overením vašej totožnosti a veku dvoma dokladmi. Bonus je vyplácaný len klientom 

s úspešne ukončeným overením totožnosti, ktorí nenamietajú spracovanie osobných údajov na 

marketingové účely (pre viac informácií pozri bod 9).  

3) Uskutočnite prvý vklad na svoje osobné stávkové konto v NIKÉ alebo si v pobočkách spoločnosti Niké 

podajte tiket s úhradou herného vkladu prostredníctvom hotovosti do 150 dní od registrácie. 

4) Bonus bez limitu trvá 14 dní od vykonania prvého depozitu alebo podania prvého tiketu na pobočke 

s použitím klientskej klubovej kartičky. 

5) Bonus bez limitu je tvorený 7 úrovňami, ktoré klient postupne plní a podľa toho mu je vyplácaná 

odmena. Klient sa vždy nachádza len v jednej úrovni. Po splnení podmienok úrovne postupuje klient 

na nasledujúcu úroveň, okrem úrovne 7, ktorá sa do konca trvania bonusu opakuje. 

6) Podmienky úrovní Bonusu bez limitu: 

• 1.úroveň – 6. úroveň 

a. Odmenu získate po prestávkovaní sumy vo výške uvedenej v nasledujúcej tabuľke 

v danej úrovni. 

b. Odmena za danú splnenú úroveň je uvedená v tabuľke. 

c. Do prestávkovanej sumy sa započítavajú tikety, ktoré majú celkový minimálny kurz 

stanovený tabuľkou v danej úrovni a spĺňajú body 7 a 8 tohto štatútu. 

d. Odmena je vyplatená do 24 hodín od splnenia podmienok úrovne. 

e. Odmena je vyplatená vo forme voľných tiketov s platnosťou 3 dni od pridelenia, 

uplatniteľné sú na kurzové stávky s celkovým kurzom tiketu aspoň 1,05. 

 

Úroveň Odmena Celkový 

minimálny kurz 

Prestávkovaná 

suma v úrovni 

1. 1€ VT 1,05 15 EUR 

2. 2€ VT 1,2 40 EUR 

3. 3€ VT 1,5 80 EUR 

4. 4€ VT 1,5 160 EUR 

5. 4€ VT 1,7 300 EUR 

6. 5€ VT 2 400 EUR 

 

• 7.úroveň 

a. Táto úroveň sa opakuje do ukončenia trvania bonusu. 

b. Odmenu 5 EUR získate po prestávkovaní sumy 500 EUR. 

c. Do prestávkovanej sumy sa započítavajú tikety, ktoré majú celkový minimálny kurz 2,5 

a spĺňajú body 7 a 8 tohto štatútu. 

d. Odmena je vyplatená do 24 hodín od splnenia podmienok úrovne. 

e. Odmena je vyplatená vo forme voľných tiketov s platnosťou 3 dni od pridelenia, 

uplatniteľné sú na kurzové stávky s celkovým kurzom tiketu aspoň 1,05. 

 

7) Do prestávkovanej sumy sa započítavajú len tikety, ktoré sú podané a zároveň vyhodnotené počas 

trvania bonusu. Pre posúdenie tiketov vstupujúcich do akcie platí údaj o čase podania a vyhodnotenia 

tak, ako je evidovaný v informačnom systéme NIKÉ. 

8) Do prestávkovanej sumy sa nezapočítavajú rozpisové, predčasne vyplatené a vrátené stávky. Do 

bonusu sa nezapočítavajú kurzové stávky získané v rámci osobitného marketingového nástroja 

hazardnej hry (napríklad voľné tikety alebo hra za niky). 

9) Stávkový bonus je určený pre klientov s úspešne ukončeným overením totožnosti a klientom, ktorí do 

konca trvania akcie nenamietajú spracovanie osobných údajov na marketingové účely. 

10) Niké si vyhradzuje právo Bonus 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 tieto podmienky akcie. Účasťou v akcii súhlasíte s 

akoukoľvek zmenou takto zmenených podmienok.  

 

 

Vyhlásenie o ochrane súkromia a Zásady ochrany osobných údajov sú dostupné v pobočkách alebo 

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

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

