PRAVIDLA PRO VYUŽITÍ VOLNÝCH ZATOČENÍ A ŽETONŮ ZDARMA
1. V případě, že Vám společnost FORTUNA GAME a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Florenci
2116/15, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 944 (dále jen „FORTUNA“), nabídne možnost využití bonusových volných zatočení (freespinů)
pro online technické hry provozované společností FORTUNA (dále jen „Volné zatočení“) nebo
nabídne možnost využití žetonů zdarma (Golden Chipů) pro vybrané typy online technických her
(dále jen „Žeton zdarma“ a společně s Volným zatočením jako „Bonusy“), jsou podmínky pro využití
upraveny v těchto pravidlech pro využití bonusových volných zatočení a žetonů zdarma (dále jen
„Pravidla“).
2. Počet Bonusů a způsob jejich využití určuje společnost FORTUNA v konkrétní nabídce na využití
bonusových Volných zatočení nebo Žetonů zdarma (dále jen „Nabídka“), která bude pro sázejícího
dostupná po jeho přihlášení do jeho konta prostřednictvím ifortuna.cz (dále jen „Aplikace“) či
nabídnuta jiným vhodným způsobem určeným společností FORTUNA. Na přidělení Bonusů není
právní nárok. Nestanoví-li konkrétní Nabídka jinak, platí pro využití Bonusů podmínky stanovené v
těchto Pravidlech, příslušných herních plánech, obchodních podmínkách ke smlouvě o účasti na
hazardních hrách a v obecných pravidlech pro bonusy na casinové hry.
3. V případě, že sázející obdrží od společnosti FORTUNA Nabídku na Bonus a bude mít zájem tuto
Nabídku využít, je povinen Nabídku akceptovat prostřednictvím příslušné funkcionality v Aplikaci, a
to nejpozději ve lhůtě stanovené v Nabídce. Akceptací Nabídky sázející přijímá ustanovení těchto
Pravidel, která se zavazuje dodržovat a zároveň potvrzuje, že se s těmito Pravidly seznámil.
4. Od okamžiku akceptace Nabídky má sázející stanovenou lhůtu na využití Bonusu, přičemž tato lhůta
je uvedena v Nabídce. Pokud sázející Bonusy v této lhůtě nevyužije, resp. využije pouze částečně,
marným uplynutím stanovené lhůty zbývající Bonusy expirují a nárok sázejícího na jejich využití
zanikne.
5. V případě, že sázející nemá zájem využít Bonus uvedený v Nabídce, může nejpozději před jejich
využitím kontaktovat helpdesk Fortuny, a to odesláním e-mailu na adresu helpdesk@ifortuna.cz ze
svého registrovaného e-mailu, který má evidován u společnosti FORTUNA, kde po ověření jeho
nároku na příslušný Bonus, mu nejpozději do 30 dnů ode dne doručení předmětného e-mailu, bude
připsána hodnota této varianty Bonusu, na jeho konto, a to namísto přidělení Volných zatočení či
Žetonů zdarma, to vše za předpokladu, že ke dni vyřízení žádosti ze strany společnosti FORTUNA ve
lhůtě stanovené v tomto článku sázející přidělené Volné zatočení či Žetony zdarma nevyužije, a to
ani částečně.
6. V případě, že má sázející k dispozici bonusové Volná zatočení nebo Žetony zdarma může si zvolit, zda
sázka bude uhrazena z peněžních prostředků evidovaných v Casino peněžence, či bude využito Volné
zatočení nebo Žeton zdarma, a to stisknutím příslušné funkcionality v rámci Aplikace, a to ve spodní
části okna příslušné online technické hry.
Tato Pravidla nabývají platnosti a účinnosti dne 06.03.2019.

