1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 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, IČ: 430 03 575
(dále jen „Fortuna“), tímto v souladu s článkem 6.1 Podmínek vyhlašuje s účinností od okamžiku
účinnosti těchto Pravidel až do odvolání období, ve kterém mohou Noví sázející, kteří s Fortunou
uzavřou Smlouvu a zároveň splní další podmínky registrace stanovené v příslušném Herním plánu a
Podmínkách, získat Vstupní bonus.
1.2 Vstupní bonus je určen pouze pro Nové sázející, kteří při uzavření Smlouvy prostřednictvím internetu
nebo na Pobočce projeví zájem o příslušnou variantu Vstupního bonusu dle aktuální nabídky Fortuny a
provedou jeho aktivaci. Aktivaci Vstupního bonusu lze provést nejpozději před uzavřením Smlouvy
prostřednictvím internetu, resp. na Pobočce. Vstupní bonus není určen Zájemcům, kteří již v minulosti
byli u Fortuny registrováni.

2. VYMEZENÍ POJMŮ A JEJICH VÝKLAD
2.1 Výrazy použité v textu těchto Pravidel (včetně úvodních ustanovení v článku 1. těchto Pravidel)
začínající velkými písmeny, mají následující význam, není-li výslovně uvedeno jinak:
„Aplikace“ má význam uvedený v Podmínkách;
„CashOut“ má význam stanovený v Herním plánu pro provozování hazardní hry kursová sázka;
„Casino hry“ má význam uvedený v článku 4.3 těchto Pravidel;
„Fortuna“ má význam uvedený v článku 1.1 těchto Pravidel;
„Hazardní hry“ znamená hazardní hry provozované Fortunou dle platných právních předpisů na základě
jednotlivých základních povolení vydaných Ministerstvem financí České republiky;
„Herní plán“ znamená herní plán, který stanoví konkrétní pravidla a podmínky provozování Hazardních
her. Aktuální znění Herních plánů je k dispozici na ifortuna.cz a dalších kanálech Fortuny;
„Konto“ znamená konto (resp. dočasné konto), které Fortuna zřídí Novému sázejícímu po dokončení
Registrace v souladu s příslušnými Herními plány a Podmínkami;
„Nabídnutý bonus“ znamená konkrétní parametry stanovené Fortunou pro příslušnou variantu
Vstupního bonusu;
„Nový sázející“ znamená Zájemce, který uzavřel s Fortunou Smlouvu a který dokončil proces Registrace
(resp. mu bylo zřízeno Konto); za Nového sázejícího se nepovažuje fyzická osoba, která již v minulosti
byla u Fortuny registrována, a to bez ohledu na to, zda již jakýkoliv vstupní bonus získala či nikoliv;
„Pobočka“ znamená místo na území České republiky, ve kterém Fortuna provozuje vybrané Hazardní
hry; aktuální seznam Poboček je k dispozici na ifortuna.cz;
„Počáteční vklad“ znamená peněžní částku, která jako první bude připsána (ve formě jedné finanční
transakce) na Konto Nového sázejícího (i) prostřednictvím platební metody, která byla, respektive bude
ověřena nebo (ii) v hotovosti na Pobočce na Konto Nového sázejícího, vše v souladu s pravidly
stanovenými v příslušném Herním plánu;

„Podmínky“ znamená obchodní podmínky ke smlouvě o účasti na hazardních hrách, které Nový sázející
akceptuje v souvislosti s uzavřením Smlouvy. Aktuální znění podmínek je k dispozici na ifortuna.cz;
„Pravidla“ znamená tato pravidla pro získání vstupního bonusu v platném znění. Fortuna je oprávněna
jednostranně Pravidla měnit. Pravidla tvoří součást Podmínek;
„Registrace“ má význam uvedený v Podmínkách;
„Smlouva“ znamená smlouvu o účasti na hazardních hrách, kterou Zájemce uzavírá s Fortunou v
souvislosti s Registrací;
„Vstupní bonus“ znamená vstupní bonus, který může Nový sázející získat za podmínek stanovených v
Podmínkách, resp. těchto Pravidlech. Specifické podmínky jednotlivých variant Vstupního bonusu jsou
upraveny zejména v článku 4. těchto Pravidel, přičemž v jednotlivých článcích je Vstupním bonusem
rozuměna varianta vstupního bonusu, kterého se příslušný článek týká;
„Zájemce“ má význam uvedený v Podmínkách.
2.2 Definice uvedené v článku 2.1 těchto Pravidel se použijí obdobně pro jednotná i množná čísla
definovaných pojmů.
2.3 Nadpisy jsou vloženy za účelem usnadnění orientace v textu Pravidel a nebudou sloužit pro jejich
výklad.
2.4 Odkazy na články objevující se v textu těchto Pravidel jsou odkazy na články těchto Pravidel, není-li
výslovně uvedeno něco jiného.

3. PŘEHLED VSTUPNÍCH BONUSŮ
3.1 Tato Pravidla obsahují bližší podmínky pro získání Vstupního bonusu od Fortuny, přičemž v těchto
Pravidlech jsou upraveny následující varianty Vstupních bonusů:
3.1.1 VSAĎ A ZÍSKEJ NÁSOBEK;
3.1.2 BONUS NA VKLAD;
3.1.3 CASINO BONUS;
3.1.4 VSAĎ A ZÍSKEJ NÁSOBEK + ZATOČENÍ ZDARMA;
3.1.5 ZÍSKEJ ZATOČENÍ ZDARMA;
3.1.6 ZÍSKEJ DRES.
3.2 Nový sázející si může zvolit maximálně jednu variantu Vstupního bonusu dle aktuální nabídky
Fortuny. V nabídce Fortuny nemusí být vždy dostupné všechny varianty Vstupních bonusů, jak jsou
upraveny v těchto Pravidlech, resp. mohou být v nabídce dle rozhodnutí Fortuny pouze prostřednictvím
některého z kanálů (na Pobočce či na internetu).

4. PRAVIDLA VSTUPNÍCH BONUSŮ
4.1 VSAĎ A ZÍSKEJ NÁSOBEK

Výše tohoto Vstupního bonusu bude vypočtena jako Fortunou stanovený násobek Počátečního vkladu
na Konto Nového sázejícího dle parametrů Nabídnutého bonusu.
Pro přiznání tohoto Vstupního bonusu je třeba, aby Počáteční vklad, ze kterého se vypočítává výše
tohoto Vstupního bonusu, vložil Nový sázející na Konto nejpozději do sedmi (7) dnů od data aktivace
tohoto Vstupního bonusu, a to ve formě jedné transakce.
Pro získání tohoto Vstupního bonusu je nutné, aby Nový sázející uzavřel u Fortuny sázky v celkové
hodnotě Počátečního vkladu, respektive částky odpovídající Nabídnutému bonusu, pokud je Počáteční
vklad vyšší, než je výše Nabídnutého bonusu. První kvalifikační sázka, která bude splňovat stanovené
podmínky tohoto Vstupního bonusu, musí být Novým sázejícím uzavřena nejpozději do dvou (2) dnů ode
dne připsání Počátečního vkladu na Konto. Po uzavření sázek ve stanovené hodnotě bude Vstupní bonus
připsán Novému sázejícímu na jeho Konto, a to nejpozději do 24 hodin po splnění podmínek pro jeho
získání.
Do požadovaného obratu se denně započítávají sázky v hodnotě maximálně 20 % z požadovaného
obratu. Do požadovaného obratu se započítávají všechny sázky Nového sázejícího splňující kritéria
uvedená dále v tomto článku 4.1 těchto Pravidel, které byly uzavřeny Novým sázejícím na Pobočce
a/nebo prostřednictvím Aplikace, přičemž minimální celkový kurs na tiketu musí být 1,5:1. Do
požadovaného obratu se nezapočítávají sázky, u kterých byl ze strany Nového sázejícího využit CashOut.
Podmínky pro získání tohoto Vstupního bonusu je Nový sázející povinen splnit nejpozději do čtrnácti (14)
dnů ode dne připsání Počátečního vkladu na Konto. V případě, že nebude tento požadavek splněn v
daném termínu, ztrácí Nový sázející na Vstupní bonus nárok.
4.2 BONUS NA VKLAD
Výše tohoto Vstupního bonusu je stanovena ve výši 100 % Počátečního vkladu provedeného Novým
sázejícím po aktivaci tohoto Vstupního bonusu, maximálně však ve výši Nabídnutého bonusu. Pro
přiznání tohoto Vstupního bonusu je třeba, aby Počáteční vklad, ze kterého se vypočítává výše tohoto
Vstupního bonusu, vložil Nový sázející na Konto nejpozději do sedmi (7) dnů od data aktivace tohoto
Vstupního bonusu, a to ve formě jedné transakce.
Pro přiznání tohoto Vstupního bonusu je nutné, aby Nový sázející uzavřel u Fortuny sázky v celkové
hodnotě desetinásobku (10x) Počátečního vkladu (maximálně však desetinásobku (10x) Nabídnutého
bonusu), přičemž první kvalifikační sázka, která bude splňovat stanovené podmínky tohoto Vstupního
bonusu, musí být uzavřena nejpozději do dvou (2) dnů od připsání Počátečního vkladu na Konto. Po
uzavření sázek v hodnotě odpovídající dvojnásobku (2x) Počátečního vkladu, získá Nový sázející 20 % z
celkové hodnoty tohoto Vstupního bonusu, která bude Novému sázejícímu připsána na jeho Konto
nejpozději do 24 hodin po splnění stanovených podmínek.
Zbylá část Vstupního bonusu ve výši 80 % z celkové hodnoty tohoto Vstupního bonusu, bude Novému
sázejícímu připsána na Konto nejpozději do 24 hodin po splnění všech podmínek pro získání zbylé části
této varianty Vstupního bonusu, tj. po uzavření zbývajících sázek v celkové hodnotě osminásobku (8x)
Počátečního vkladu.
Do požadovaného obratu se denně započítávají sázky v hodnotě maximálně 20 % z požadovaného
obratu, přičemž se započítávají všechny sázky splňující kritéria uvedená dále v tomto článku 4.2 těchto

Pravidel,které byly uzavřeny Novým sázejícím na Pobočce a/nebo prostřednictvím Aplikace, přičemž
minimální celkový kurs na tiketu musí být 1,95:1. Do požadovaného obratu se nezapočítávají sázky, u
kterých byl ze strany Nového sázejícího využit CashOut.
Podmínky pro získání tohoto Vstupního bonusu je Nový sázející povinen splnit nejpozději do čtrnácti (14)
dnů ode dne připsání Počátečního vkladu na Konto. V případě, že nebude tento požadavek splněn v
daném termínu, ztrácí Nový sázející na Vstupní bonus nárok, resp. na jeho část v případě, že byla ze
strany Nového sázejícího splněna podmínka pro získání části Vstupního bonusu ve výši 20 %.
4.3 CASINO BONUS
Tento Vstupní bonus je stanoven ve výši 100 % Počátečního vkladu provedeného Novým sázejícím po
aktivaci tohoto Vstupního bonusu, maximálně však ve výši Nabídnutého bonusu. Výše Počátečního
vkladu musí činit minimálně 100 Kč. Pro přiznání tohoto Vstupního bonusu je třeba, aby Počáteční vklad,
ze kterého se vypočítává výše tohoto Vstupního bonusu, vložil Nový sázející na Konto nejpozději do
sedmi (7) dní od data aktivace Vstupního bonusu, a to ve formě jedné transakce.
Po splnění shora uvedené podmínky bude Novému sázejícímu v rámci Aplikace (v sekci Vegas/Casino)
zpřístupněna nabídka na akceptaci tohoto Vstupního bonusu s tím, že Nový sázející ji musí akceptovat
nejpozději do pěti (5) dnů od zpřístupnění nabídky v Aplikaci. Pokud Nový sázející tento Vstupní bonus v
Aplikaci odmítne, resp. neakceptuje ve stanovené lhůtě, nárok na Vstupní bonus zaniká. Peněžní částka
odpovídající Vstupnímu bonusu bude připsána bezprostředně po akceptaci Vstupního bonusu a bude
vedena odděleně od ostatních peněžních prostředků Nového sázejícího v sekci označené jako „Casino
bonusy“. Nový sázející musí využít tento Vstupní bonus nejpozději do pěti (5) dnů od jeho akceptace, v
opačném případě nárok na tento Vstupní bonus zaniká. Po připsání tohoto Vstupního bonusu budou pro
úhradu vkladu za sázky na Hazardní hry uvedené v sekci Vegas/Casino (dále jen „Casino hry“)
automaticky použity nejprve peněžní prostředky ze sekce „Casino bonusy“.
Pro převedení peněžních prostředků ze sekce „Casino bonusy“ na Konto je třeba, aby Nový sázející
uzavřel sázky na Casino hry v minimální výši odpovídající výši připsaného Vstupního bonusu, a to
nejpozději do pěti (5) dnů od akceptace tohoto Vstupního bonusu. Pro účely splnění podmínek uzavření
sázek ve výši odpovídající výši připsaného Vstupního bonusu se sázky na Hrací automaty započítávají ze
100 %, na Ruletu z 20 % a na Stolní hry z 10 % (Blackjack, Bowling a Sic Bo).
Příklad: Pokud Nový sázející například uzavře sázku na ruletě ve výši 100 Kč, bude pro účely plnění
podmínek tohoto Vstupního bonusu dle těchto Pravidel započteno 20 Kč. Pokud uzavře sázku na Hracím
automatu ve výši 100 Kč, tak bude pro účely plnění podmínek dle těchto Pravidel započteno 100 Kč.
V okamžiku, kdy Nový sázející splní podmínku uzavření sázek na Casino hry způsobem popsaným výše
(nejpozději však do pěti (5) dnů od akceptace tohoto Vstupního bonusu), budou veškeré peněžní
prostředky ze sekce „Casino bonusy“ automaticky převedeny na jeho Konto.
4.4 VSAĎ A ZÍSKEJ NÁSOBEK + ZATOČENÍ ZDARMA
Tento Vstupní bonus se skládá ze Vstupního bonusu „Vsaď a získej násobek“ a stanoveného počtu
zatočení zdarma. Pravidla Vstupního bonusu „Vsaď a získej násobek“ uvedená v článku 4.1 těchto
Pravidel se shodně použijí i pro tuto variantu Vstupního bonusu.

Součástí tohoto Vstupního bonusu je rovněž nabídka na stanovený počet zatočení zdarma v hodnotě a
na hry stanovené Fortunou, přičemž zatočení zdarma budou Novému sázejícímu připsána poté, co
prostřednictvím příslušné funkcionality v rámci Aplikace ( style="text-align: justify"v sekci Vegas/Casino)
tento Vstupní bonus akceptuje, přičemž akceptaci je nutné provést nejpozději do tří (3) dnů od
zpřístupnění nabídky v rámci Aplikace. V případě, že Nový sázející nabídku na zatočení zdarma
prostřednictvím Aplikace odmítne, resp. neakceptuje ve stanovené lhůtě, nárok na zatočení zdarma
zaniká. Pokud Nový sázející zatočení zdarma, respektive jejich odpovídající hodnotu připsanou na Konto
nevyužije ve lhůtě do 48 hodin od akceptace, nárok na využití této části Vstupního bonusu zaniká.
4.5 ZÍSKEJ ZATOČENÍ ZDARMA
Pro přiznání tohoto Vstupního bonusu je třeba, aby Nový sázející převedl na své Konto Počáteční vklad,
formou jedné transakce minimálně ve výši stanovené v nabídce Fortuny, a to nejpozději do sedmi (7)
dnů od aktivace tohoto Vstupního bonusu.
Po splnění stanovených podmínek bude Novému sázejícímu v rámci Aplikace (v sekci Vegas/Casino)
zobrazena nabídka na získání zatočení zdarma na hry určené Fortunou, a to v počtu stanoveném v
nabídce Fortuny. Zatočení zdarma budou Novému sázejícímu připsána poté, co prostřednictvím
příslušné funkcionality v rámci Aplikace (v sekci Vegas/Casino) tento Vstupní bonus akceptuje, přičemž
akceptaci je nutné provést nejpozději do tří (3) dnů od zpřístupnění nabídky v Aplikaci. V případě, že
Nový sázející Vstupní bonus odmítne, resp. neakceptuje ve stanovené lhůtě, nárok na tento Vstupní
bonus zaniká. Pokud Nový sázející zatočení zdarma, respektive jejich odpovídající hodnotu připsanou na
Konto, nevyužije ve lhůtě nejpozději do 48 hodin od akceptace tohoto Vstupního bonusu, nárok na
využití tohoto Vstupního bonusu zaniká.
4.6 ZÍSKEJ DRES
Při výběru této varianty Vstupního bonusu obdrží Nový sázející, který splní všechny stanovené podmínky,
dres fotbalového klubu SK SLAVIA PRAHA. Nový sázející získá nárok na tuto variantu Vstupního bonusu
poté, co (i) plně dokončí Registraci u Fortuny (tj. nebude v režimu dočasného konta) a (ii) vloží na své
konto Počáteční vklad (v libovolné výši; ustanovení článku 6.1 těchto Podmínek se pro účely této
varianty Vstupního bonusu nepoužije).
Podmínky této varianty Vstupního bonusu musí Nový sázející splnit nejpozději do 30.06.2020. Tato
varianta Vstupního Bonusu je časově omezená a je možné ji aktivovat a využít pouze v období od
13.02.2020 do 30.06.2020.
Novému sázejícímu, který splní podmínky této varianty Vstupního bonusu, bude dres odeslán na adresu
trvalého bydliště na území České republiky, která je vedena Fortunou v souvislosti se Smlouvou, a to
nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne splnění všech podmínek. V případě, že si Nový sázející zásilku
nevyzvedne a z tohoto důvodu bude zásilka vrácena Fortuně zpět, pak bude zásilka po dobu třiceti (30)
dnů uložena v centrále Fortuny, kde si ji Nový sázející může po předchozí dohodě vyzvednou. Pokud si
Nový sázející zásilku ve stanovené lhůtě nepřevezme, nárok na tuto variantu Vstupního bonusu zaniká. V
případě, že Nový sázející uzavře Smlouvu na Pobočce, která se nachází v Praze, na fotbalovém stadionu
Sinobo Stadium (uvnitř), a ve stejný okamžik zároveň dokončí Registraci a provede Počáteční vklad, bude
mu dres vydán na místě; pokud Registrace nebude dokončena na místě, bude dres Novému sázejícímu

odeslán poštou, a to způsobem popsaným výše po splnění všech podmínek. Výběr velikosti dresu je plně
v kompetenci Fortuny a není možné požadovat jeho výměnu za jinou velikost či jiné plnění.

5. POČÍTÁNÍ ČASU
5.1 Pro účely těchto Pravidel platí, že veškeré lhůty stanovené v těchto Pravidlech ve dnech, se
přepočítávají na hodiny a z tohoto důvodu se pro počítání času použijí pravidla stanovená v ustanovení §
608 občanského zákoníku. Ustanovení § 605 odst. 1 občanského zákoníku se tak pro účely počítání času
dle těchto Pravidel nepoužije.

6. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
6.1 V případě že Počáteční vklad bude nižší než 10 Kč, nebude pro účely přiznání nároku na Vstupní
bonus tento převod zohledňován a za Počáteční vklad bude považován první převod vyšší než 10 Kč.
6.2 Pro účely přiznání nároku na Vstupní bonus musí být Počáteční vklad uhrazen prostřednictvím
platební metody, která byla, resp. bude ověřena v souladu s pravidly stanovenými v příslušném Herním
plánu. V případě nesplnění této podmínky si Fortuna vyhrazuje právo připsaný Vstupní bonus odebrat.
Připsaný Vstupní bonus lze z Konta vybrat za podmínek stanovených v těchto Pravidlech a příslušném
herním plánu.
6.3 Do doby splnění podmínek příslušného Vstupního bonusu, který se týká her v sekci Vegas/Casino,
nesmí Nový sázející podat žádost o výběr peněžních prostředků z Konta. V případě, že o výběr z Konta
požádá, nárok na příslušný Vstupní bonus zaniká.
6.4 Výše Nabídnutého bonusu bude vždy uložena v centrálním systému Fortuny s tím, že takto uložená
výše Nabídnutého bonusu je vždy rozhodující. Pokud je Počáteční vklad vyšší než Nabídnutý bonus, platí
pro výpočet příslušné varianty Vstupního bonusu (jakož i pro stanovení celkové hodnoty sázek, kterou je
nutné uzavřít, pokud je tato podmínka u příslušné varianty Vstupního bonusu aplikována) hodnota
Počátečního vkladu ve výši Nabídnutého bonusu.
6.5 V případě, že součástí Vstupního bonusu jsou zatočení zdarma a Nový sázející nemá zájem je využít,
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 Nový sázející evidován u Fortuny, kde
po ověření jeho nároku na příslušnou variantu Vstupního bonusu, mu nejpozději do třiceti (30) dnů ode
dne doručení předmětného e-mailu, bude připsána hodnota příslušné varianty Vstupního bonusu,
respektive jeho části, na jeho Konto, a to namísto přidělení zatočení zdarma, která budou z Konta
Nového sázejícího odebrána, to vše za předpokladu, že ke dni vyřízení žádosti Fortunou ve lhůtě
stanovené v tomto článku Nový sázející přidělená zatočení zdarma nevyužije, a to ani částečně. Pokud
Nový sázející bude mít zájem využít plnění získané ze zatočení zdarma před tím, než uplatní všechna
zatočení zdarma ve stanovené lhůtě, je povinen postupovat shodným způsobem jako je popsáno výše v
tomto článku, přičemž žádost musí být odeslána nejpozději do 48 hodin od akceptace předmětných
zatočení zdarma v Aplikaci.
6.6 Pokud Nový sázející bude mít zájem využít peněžní prostředky odpovídající Vstupnímu bonusu (platí
pouze v případě variant Vstupního bonusu, kde je částka odpovídající Vstupnímu bonusu připsána
odděleně od ostatních peněžních prostředků Nového sázejícího do sekce „Casino bonusy“) jinak, než
jejich použitím na úhradu vkladu za Hazardní hry určené Fortunou v sekci Vegas/Casino, je povinen

nejpozději ve lhůtě stanovené pro použití Vstupního bonusu kontaktovat helpdesk Fortuny, a to
odesláním e-mailu na adresu helpdesk@ifortuna.cz ze svého registrovaného e-mailu, který má Nový
sázející evidován u Fortuny, přičemž po ověření a potvrzení jeho nároku, bude nejpozději do třiceti (30)
dnů ode dne doručení předmětného e-mailu Vstupní bonus, resp. jeho nevyčerpaná část připsána na
jeho Konto.
6.7 Výhry získané z Hazardních her, u nichž byl vklad uzavřen z peněžních prostředků ze Vstupního
bonusu, budou rovněž evidovány odděleně od ostatních peněžních prostředků v sekci označené jako
„Casino bonusy“. V případě, že Nový sázející bude mít zájem využít výhry získané z takových Hazardních
her jinak, než na úhradu vkladu na Hazardní hry v sekci Vegas/Casino, a to před tím, než uzavře sázky na
Hazardní hry provozované Fortunou a uvedené v sekci Vegas/Casino v minimální výši odpovídající výši
připsaného Vstupního bonusu, je povinen kontaktovat helpdesk Fortuny, a to odesláním e-mailu na
adresu helpdesk@ifortuna.cz ze svého registrovaného e-mailu, který má Nový sázející evidován u
Fortuny, přičemž po ověření a potvrzení jeho nároku, bude nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne
doručení předmětného e-mailu takto získané plnění připsána na jeho Konto.
6.8 Provedenou volbu varianty Vstupního bonusu, o níž má Nový sázející zájem, nelze měnit a každý
Nový sázející má nárok vždy pouze na jednu variantu Vstupního bonusu.V případě, že Nový sázející zvolí
variantu Vstupního bonusu, který mu však následně nebude přiznán z důvodu nesplnění podmínek pro
jeho získání, nemá Nový sázející ani v takovém případě nárok na volbu jiné varianty Vstupního bonusu.
6.9 Fortuna si vyhrazuje právo Vstupní bonus, respektive jakoukoliv jeho variantu, kdykoliv změnit
a/nebo bez náhrady zrušit.
6.10 Ostatní podmínky pro získání Vstupního bonusu, které nejsou stanoveny v těchto Pravidlech, jsou
upraveny v Podmínkách.
6.11 Pravidla v tomto znění nabývají platnosti a účinnosti dne 12.02.2020 a v celém rozsahu nahrazují
předchozí znění Pravidel vydané Fortunou.

