Štatút akcie – Vstupný bonus až 150 voľných točení
1) Základné ustanovenia
a. Tento štatút akcie „Vstupný bonus až 150 voľných točení“ je záväzným dokumentom, ktorý
upravuje pravidlá akcie a určuje podmienky jej riadneho priebehu (ďalej aj ako “Štatút“).
b. 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
Akcie sa môže zúčastniť každá fyzická osoba:
a. ktorá dovŕšila vek 18 rokov a spĺňa podmienky stanovené Zákonom č. 30/2019 Z.z o
hazardných hrách, ďalej len „Zákon“
b. Úspešne dokončí registráciu v NIKÉ spol s r.o. vrátane overenia totožnosti a veku dvomi
dokladmi.
c. ktorá nenamieta spracovanie osobných údajov na marketingové účely (pre viac informácií
pozri bod 5)
3) Podmienky a vyplácanie Bonusu VSTUPNÝ KASÍNO BONUS - 150 BONUSOVÝCH TOČENÍ (FREE
SPINY)
a. Bonus je možné spustiť a využiť vo všetkých automatových hrách od dodávateľa Red Tiger
v internetovom kasíne Niké na stránke kasíno. Počas čerpania bonusových točení je
možné prepínanie medzi všetkými automatovými hrami od dodávateľa Red Tiger. Z
použitia bonusu sú vylúčené všetky stolové hry. Zoznam hier platných pre tento bonus sa
nachádza na stránke https://www.nike.sk/casino/clanky/kasino-vstupny-bonus-150-fs.
b. Prvá časť bonusu je v hodnote 50 bonusových točení, hodnota jednej hry je pevne
stanovená 0,10 € a počas bonusu sa nemení. Tento bonus je nutné pretočiť do 7 dní od
pridelenia.
c. Po pretočení 50 bonusových točení, obdrží klient ponuku na druhú časť bonusu
s podmienkou pretočenia 50€ a následnou odmenou 100 bonusových točení v hodnote
0,10 €
d. Druhú časť bonusu musí klient prijať do 3 dní od pridelenia, splniť podmienky bonusu do 7
dní a následnú odmenu 100 bonusových točení je potrebné pretočiť do 24 hodín.
e. Bonus musí klient akceptovať potvrdením tlačidla „POKRAČOVAŤ“ a následne „VYŽIADAŤ“.
f. Bonus sa ukončí, akonáhle hráč dokončí 150 bonusových točení alebo uplynutím jeho
platnosti podľa bodu 3b) resp. 3d).
g. Po skončení bonusu sú výhry pripísané na osobné stávkové konto Hráča potvrdením
tlačidla „ZOBRAŤ“ – najneskôr do 24 hodín.
h. Ak sa aktivovaný bonus počas hrania zruší alebo stratí platnosť (exspiruje), všetky výhry
z bonusových točení dosiahnuté do tohto momentu sa stratia a nebudú hráčovi pripísané
na osobné stávkové konto.
4) 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.
5) Vyhlásenie o ochrane súkromia a Zásady ochrany osobných údajov sú dostupné v pobočkách alebo
na linku: https://www.nike.sk/info/pravidla-ochrany-osobnych-udajov.
Tento Štatút je zverejnený na www.nike.sk.
Podmienky bonusu sú platné od 1.12.2021 do odvolania

