OBECNÁ PRAVIDLA PRO BONUSY POSKYTOVANÉ NA CASINOVÉ HRY
1. Společnost FORTUNA GAME a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00,
IČ: 430 03 575, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
944 (dále jen „FORTUNA“), poskytuje sázejícím, kteří se společností FORTUNA uzavřeli smlouvu o
účasti na hazardních hrách, resp. jsou oprávněni účastnit se hazardní hry „technická hra“ a „živá hra“
(dále jen společně jako „Casinové hry“) dle pravidel stanovených v příslušném herním plánu (dále
jen „Sázející“), následující typy bonusů:
a) Depozitní bonus (dále jen „Depozitní bonus“), který spočívá v připsání peněžních prostředků z
marketingových prostředků společnosti FORTUNA, přičemž jejich připsání je podmíněno
vkladem Sázejícího na jeho konto (resp. převodem do casino peněženky);
b) Bonus ve formě freespinů (dále jen „Volné zatočení“), který spočívá v udělení Volných zatočení;
c) Golden chip (dále jen „Žeton zdarma“), který spočívá v přidělení Žetonu zdarma, který lze využít
jako vkladu za sázku (žeton) u vybraných druhý Casinových her
všechny shora uvedené bonusy dále jen společně jako „Bonusy“).

2. Veškeré Bonusy, které jsou upraveny v těchto obecných pravidlech pro bonusy poskytované na
Casinové hry (dále jen „Pravidla“) jsou společností FORTUNA poskytovány výhradně pro účely jejich
využití na Casinové hry, které jsou provozovány společností FORTUNA. Využití Bonusů pro jiné druhy
hazardních her provozovaných společností FORTUNA se výslovně vylučuje.
3. Společnost FORTUNA si vyhrazuje právo stanovit pro Casinové hry i další typy bonusů, zejména pak
vstupní bonus, přičemž pravidla pro čerpání takových dalších bonusů budou upravena v
samostatném dokumentu a zveřejněna v aplikaci dostupné na internetových stránkách
www.ifortuna.cz.
4. Jednotlivé Bonusy budou ze strany společnosti FORTUNA Sázejícím nabízeny výhradně dle uvážení
společnosti FORTUNA, přičemž o nabídce konkrétního typu Bonusu a konkrétních podmínkách jeho
získání a využití (dále jen „Podmínky“) bude Sázející vždy informován po přihlášení do aplikace
dostupné na internetových stránkách www.ifortuna.cz, prostřednictvím které se účastní Casinových
her (dále jen „Aplikace“) či jiným vhodným způsobem.

5. V případě rozporu mezi těmito Pravidly a konkrétními Podmínkami příslušného Bonusu pro daného
Sázejícího mají přednost Podmínky příslušného Bonusu, které budou pro Sázejícího dostupné v
Aplikaci při nabídce na využití Bonusu.

6. Pokud Sázející využil v rámci Casinových her více různých bonusů, jsou podmínky pro jednotlivé
bonusy plněny postupně tak, že první jsou plněny podmínky bonusu, který byl aktivován nejdříve;
tím však není dotčena lhůta pro splnění podmínek pro jednotlivé bonusy stanovená v příslušných

pravidlech. Nesplnění podmínek pro výběr některého z bonusů nemá vliv na výběr jiného bonusu,
budou-li u takového bonusu podmínky pro jeho výběr splněny.

7. Lhůty stanovené v těchto Pravidlech pro vznik nároku na Bonus, resp. plnění podmínek Bonusu, se
počítají od vzniku rozhodného okamžiku (např. akceptací Podmínek, připsáním Bonusu apod.).

8. Bonus je určen pouze amatérským hráčům a je vázaný na jednu osobu, rodinu, domácnost,
emailovou adresu, telefonní číslo, číslo příslušné platební metody (např. platební karty), sdílený
počítač, IP adresu, MAC adresu.

9. Společnost FORTUNA si vyhrazuje právo tato Pravidla či Podmínky kdykoliv změnit a/nebo Bonus bez
náhrady zrušit.

10. Pro ostatní práva a povinnosti, které nejsou upraveny v těchto Pravidlech, platí přiměřeně obchodní
podmínky ke smlouvě o účasti na hazardních hrách. V případě rozporů mezi těmito Pravidly a
obchodními podmínkami, mají přednost tato Pravidla.

Tato Pravidla nabývají platnosti a účinnosti dne 06.03.2019.

