Tipkonto
BO N U S OV Ý P RO G R A M

Čo je Tipkonto?

www.tipsport.sk
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Tipkonto je bonusový program, ktorý prináša výhody
bez ohľadu na to, či tipujúci vyhral alebo nie. Stačí sa len
stať účastníkom Tipkonta (zaregistrovať sa v ktorejkoľvek
pobočke), získať bezplatne Tipkartu a nechať si pripisovať

BONU

za uzatvorené stávky bonus v podobe Netov (bodov).

Ako môžete získané Nety využiť?

Budete tak odmeňovaní za to, že tipujete.

1) Môžete ich premeniť na vklad za stávku AKU (a s dodržaním min. hodnoty vkladu 0,5 €). Pri uzatváraní stávky

Ako získate Nety?

sa rozhodnete, či stávku podáte za Nety alebo hotovosť.

Nety získate za svoje uzatvorené stávky s Tipkartou.
Pripisujeme Vám celé hodnoty Netov dosiahnuté pri jednej
návšteve (zlomky Netov nie sú pripisované ani presúvané
do ďalšej návštevy). Nety pripisujeme po vyhodnotení

2) Kupujte zvýhodnenia celkového kurzu stávky na 1 deň
(avšak max. do výšky vkladu 100 €) alebo jednorázové
zvýhodnenie na jeden tiket.

uzatvorených stávok. Výška pripísaných Netov závisí od

3) Nákup darčekov, ktoré si môžete pozrieť v tomto

kurzu stávky a samotného vkladu.

letáku. Stačí prísť na ktorúkoľvek pobočku a svoj darček si

Príklad: Pri podaní AKU stávky s celkovým kurzom 25
a s vkladom 10 € bude na Váš účet pripočítaných 10 Netov.

prostredníctvom obsluhy objednať.
ďalšie) Nákup Oktipu (časopis pre tipujúcich), nákup
kurzovej ponuky či úhrada SMS o vyhodnotení stávky

Parametre pripisovania Netov:
CELKOVÝ KURZ STÁVKY

(1 SMS = 4 Nety).
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Úplné podmienky bonusového programu
Tipkonto nájdete v prihláške a na

www.tipsport.sk
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RAM

Tipkonto
P O N U K A DA RČ E KOV

700

Uterák
Tipsport

Netov

rozmer 50 x 100 cm

Mobilný telefón
Lenovo A536
Dual SIM

1200

Osuška
Tipsport

Tričko Tipsport

15000

Netov

Netov

RAM 1 GB, interná pamäť
8 GB, fotoaparát 5 Mpix
LED blesk, Dual SIM

rozmer 70 x 140 cm

pánske tričko,
veľkosti:
M, L, XL, XXL

500

2000

Netov

2400

Netov
dámske veľkosti:
S, M, L, XL
pánske veľkosti:
M, L, XL, XXL

Netov

Powerbanka Tipsport
kapacita min. 8.000 mAh/29,
6Wh, 2 výstupy – DC 5V/1A
a 5V/2.A - vstup – DC 5V/1A

Polokošeľa Tipsport

1800

Netov

Sada na grilovanie
5 dielná grilovacia sada
z nerezovej ocele
v nylonovom obale

700

Šiltovka Tipsport

Netov

s kovovou sponou
na úpravu veľkosti

9000
Netov

Elektrický gril
Philips HD 4417/20

700

Netov

1000

Netov

nepriľnavý povrch, nastaviteľný
termostat, vysoký výkon,
tukový zásobník

Športový batoh
Tipsport

Skladacia deka Tipsport

menší batoh
s 2 priečinkami
na zips, rozmer
cca 40 x 23 cm

fleecová deka na suchý zips
s popruhom na prenos,
zospodu vodeodolná

Objednajte si darčekové sady:
Darčeková sada Gril

1000

Netov

Športová fľaša
Tipsport
športová fľaša so šnúrkou
na držanie
TIPSPORT SK si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť darčeky ako aj
ich cenu. Produkty sa môžu líšiť od zobrazenia z dôvodu trhového vývoja.

500

Netov

Športový vak
Tipsport
vak na chrbát
so šnúrkou na
sťahovanie

elektrický gril + sada
na grilovanie

Darčeková sada Mobil
mobilný telefón
+ powerbanka

10500
Netov

16000
Netov

