
Bonusový hetrik 
Získaj 303 eur v nikoch a 150 free spinov! 

 
 

1. Bonus trvá od 7.1. do 30.1.2022 vrátane 
2. Potvrďte záujem o bonus. 
3. Po prijatí bonusu uskutočnite jednorazový vklad na svoje osobné stávkové konto v minimálnej výške 30 eur. 

Vklad uskutočnite najneskôr do konca trvania akcie. 
4. Do 24 hodín od pripísania vkladu na osobné stávkové konto získate nasledovné bonusy: 

 
 

a. STÁVKOVÝ BONUS: 300 NIKOV  
 

i. Odmena 300 nikov vám bude pripísaná na hráčsky účet do 24 hodín od splnenia podmienky v bode 
3.) 
 

b. STÁVKOVÝ BONUS: Získaj späť 300 EUR 
 

i. Bonus vám bude pridelený do 24 hodín od splnenia podmienky v bode 3.) 
ii. Prijmite bonus najneskôr do 2 dní od pridelenia. 

iii. Bonus trvá od času prijatia do 30.1.2022 vrátane. 
iv. Bonus je tvorený 18 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. 

v. Odmenu získate po prestávkovaní sumy vo výške uvedenej v nasledujúcej tabuľke v danej úrovni. 
vi. Odmena za danú splnenú úroveň je uvedená v tabuľke. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
vii. Do prestávkovanej sumy sa započítavajú len vyhodnotené tikety s kurzom pri vyhodnotení vyšším ako 

2.0, ktoré sú podané a zároveň vyhodnotené po prijatí bonusu a zároveň v termíne trvania bonusu.  
viii. Pre posúdenie tiketov vstupujúcich do akcie platí údaj o čase podania a vyhodnotenia tak, ako je 

evidovaný v informačnom systéme NIKÉ. 
ix. Odmena je vyplatená do 24 hodín od splnenia podmienok úrovne na hráčsky účet vo forme nikov. 

Úroveň Prestávkovaná 
suma v úrovni 

Odmena 

1.   30 eur    150 nikov 

2.   60 eur    300 nikov 

3.    90 eur    450 nikov 

4.  120 eur    600 nikov 

5. 300 eur 1 500 nikov 

6. 300 eur 1 500 nikov 

7. 300 eur 1 500 nikov 

8. 300 eur 1 500 nikov 

9. 300 eur 1 500 nikov 

10. 300 eur 1 500 nikov 

11. 300 eur 1 500 nikov 

12. 300 eur 1 500 nikov 

13. 300 eur 1 500 nikov 

14. 600 eur 3 000 nikov 

15. 600 eur 3 000 nikov 

16. 600 eur 3 000 nikov 

17. 600 eur 3 000 nikov 

18. 600 eur 3 000 nikov 



x. Do prestávkovanej sumy sa nezapočítavajú rozpisové, predčasne vyplatené a vrátené stávky, ani 
kurzové stávky získané v rámci osobitného marketingového nástroja hazardnej hry (napríklad voľné 
tikety alebo hra za niky). 

xi. Podmienkou v prípade tipovania na pobočke NIKÉ alebo NIKINKE je predloženie klubovej karty NIKÉ 
obsluhe a prihlásenie sa do stávkového konta. 
 

 
c. 5 x 30 BONUSOVÝCH TOČENÍ  

 
i. Prvý bonus vám bude pridelený do 24 hodín od splnenia podmienky v bode 3.) 

ii. Bonus je možné spustiť vo všetkých automatových hrách od dodávateľa Red Tiger v internetovom 
kasíne Niké na záložke kasíno. Počas čerpania bonusových točení je možné prepínanie medzi 
všetkými automatovými hrami od dodávateľa Red Tiger. Z použitia bonusu sú vylúčené všetky stolové 
hry.  

iii. Bonus musí klient akceptovať potvrdením tlačidla „VYŽIADAŤ“ do 3 dní od pridelenia. 
iv. Podmienkou získania 30 bonusových točení je pretočenie 30 eur, v ktorýchkoľvek automatových 

hrách od dodávateľa Red Tiger v internetovom kasíne Niké na záložke kasíno do 3 dní od 
akceptovania bonusu 

v. Bonusové točenie má hodnotu 0,10 EUR. 
vi. Bonusové točenia je možné si uplatniť na všetkých nejackpotových automatových hrách Red Tiger v 

internetovom kasíne Niké na záložke kasíno najneskôr do 24 hodín od pridelenia. 
vii. Bonus sa ukončí, akonáhle hráč dokončí 30 bonusových točení alebo uplynutím jeho platnosti podľa 

bodu iii.), iv.) a v.). 
viii. Po skončení bonusu sú výhry pripísané na osobné stávkové konto hráča potvrdením tlačidla 

„ZOBRAŤ“ – najneskôr do 24 hodín 
ix. Po skončení prvého bonusu Vám bude pridelený ďalší bonus. Nárok na ďalšie bonusy máte len po 

ukončení predchádzajúceho bonusu, avšak najviac môžete získať 5 bonusov počas trvania akcie. 
x. 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. 

 
5. Stávkový bonus je určený pre vybraných klientov s úspešne ukončeným overením totožnosti, ktorí od 

6.1.2022 do konca trvania akcie nenamietajú spracovanie osobných údajov na marketingové účely. 
6. 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. 
Hráč účasťou v akcii súhlasí s akoukoľvek zmenou takto zmenených podmienok. 

 
 
Bonusová akcia typu Stávkový bonus je riadená Štatútom osobitných marketingových nástrojov hazardnej hry, 
a Štatútom bonusov: „Bonusové točenia“ (free spiny) platné od 1.12.2021, ktoré sú dostupné na pobočkách 
alebo na linku: https://www.nike.sk/osobitne-marketingove-nastroje-hazardnej-hry 
 
 
Bližšie informácie o Klube Niké a ako uplatniť získané niky nájdete na webe: https://www.nike.sk/klub 
 
 

 

https://www.nike.sk/osobitne-marketingove-nastroje-hazardnej-hry
https://www.nike.sk/klub

