
Športová taška Tipsport
- taška s popruhom, 1 hlavné 
  a 2 doplnkové vrecká

Šiltovka Tipsport Liga
- šiltovka so suchým zipsom 
  na úpravu veľkosti

Šiltovka Tipsport
- kvalitná šiltovka s kovovou
  sponou na úpravu veľkosti

Osuška Tipsport
- rozmer 70 x 140 cm

Uterák Tipsport
- rozmer 50 x 100 cm

Lopta Nike
- značková futbalová lopta

Elektrický gril Philips HD4417/20
- nepriľnavý povrch, nastaviteľný termostat, 
  vysoký výkon, tukový zásobník

Mobilný telefón 
Lenovo A536 Dual SIM
- RAM 1 GB, interná pamäť 8 GB, 
  fotoaparát 5 Mpix LED blesk, 
  Dual SIM

LED televízor Philips 40PFH4100
- Full HD, uhlopriečka 102 cm, 
  rozlíšenie 1920 x 1080

Batoh Tipsport
- batoh s 2 priečinkami na zips

 Tipkonto
PONUK A DARČEKOV

10000
    Netov

1800
    Netov

700
    Netov

1100
   Netov

750
      Netov

1600
   Netov

45500
     Netov

16000
     Netov

1900
     Netov

1700
     Netov

  900
     Netov

2300
     Netov

Tričko Tipsport Liga
- pánske tričko, veľkosť: XL

Tričko Tipsport
- pánske tričko, veľkosti: 
  M,L,XL,XXL



 100 Netov

  = 1 EURO

Čo je Tipkonto?

Tipkonto je bonusový program, ktorý prináša klientom 

navyše ďalšie výhody, bez ohľadu na to, či tipujúci vyhral 

alebo nie. Stačí sa len stať účastníkom Tipkonta (vypísať na 

ktorejkoľvek pobočke Prihlášku do bonusového programu), 

získať bezplatne Tipkartu a nechať si pripisovať za 

uzatvorené stávky bonus v podobe Netov (bodov) 

a budete odmenení už len za to, že tipujete.

Vlastnenie Tipkarty Vám umožňuje zapojiť sa do rôznych 

súťaží organizovaných pre členov online Tipkonta a získať 

tak okrem výhier zo stávok a pripísaných Netov na 

Tipkartu aj celý rad vecných či �nančných cien.

Ako získate Nety?

Nety získate za svoje uzatvorené stávky s Tipkartou. 

Na Tipkarte sú pripisované celé hodnoty Netov dosiahnuté 

pri jednej návšteve. Zlomky Netov nie sú pripisované 

ani prevedené do ďalšej návštevy. Výška pripísaných 

Netov závisí od kurzu stávky a samotného vkladu.

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

Ako môžete získané Nety využiť?

1) Môžete ich premeniť na vklad za stávku AKU s kurzom 

min. 2:1 (a s dodržaním min. hodnoty vkladu 0,5 EUR). 

Jednoducho sa pri uzatváraní stávky rozhodnete, či stávku 

podáte za Nety alebo hotovosť.

2) Kupujte zvýhodnenia celkového kurzu stávky na 1 deň 

(avšak max. do výšky vkladu 100 EUR s kurzom vyšším ako 

8:1) alebo jednorázového zvýhodnenia na jeden tiket 

(s min. kurzom 2:1 a s počtom zápasov 2 a viac). 

3) Nákup darčekov, ktoré si môžete pozrieť v tomto 

letáku. Je len na Vás, ktorý si vyberiete. Stačí prísť na 

ktorúkoľvek pobočku a svoj darček si prostredníctvom 

obsluhy a svojej Tipkarty objednať.

ďalšie...  nákup Oktipu (časopis pre tipujúcich), nákup 

kurzovej ponuky, či úhrada SMS týkajúcej sa vyhodnotenia 

stávky (1 SMS = 4 Nety).

 Tipkonto
BONUSOV Ý PROGR AM

 Tipkonto
BONUSOV Ý PROGR A M

Úplné podmienky bonusového programu 
Tipkonto nájdete na


