
VSTUPNÝ BONUS 

1.  Ponuka  Vstupného  bonusu  sa  vzťahuje  iba  na  novoregistrovaných  Tipujúcich,  ktorí  splnia 

nasledujúce podmienky: 

 zaregistrujú sa podľa HP 

 dokončia  svoju  registráciu  vrátane  prvého  prihlásenia  sa  na  Herný  účet  prostredníctvom 

internetovej aplikácie, 

 vložia na svoj Herný účet prvý Vklad (na ďalšie opakované vklady sa táto ponuka nevzťahuje), 

 príjmu nižšie uvedené podmienky pre použitie Vstupného bonusu. 

 

2. Vstupný bonus je stanovený vo výške 100% z hodnoty prvého Vkladu a to v troch hladinách, ktorým 

zodpovedajú podmienky podľa odst. (5):* 

Výška vkladu  Maximálny bonus 

do 40 €  40 € 

do 200 €  200 € 

Nad 200 €  2 000 € 

 

3. Vstupný bonus bude po splnení podmienok podľa odst. (1) Tipujúcemu pripísaný obratom na jeho 

Herný účet, ale disponovať s ním  je možné až po splnení podmienok podľa odst. (5). Disponovať so 

Vstupným bonusom alebo s jeho časťou bude Tipujúcemu umožnené najneskôr do 5 dní od splnenia 

podmienok. 

4. Každému Tipujúcemu môže byť Vstupný bonus priznaný maximálne jeden krát. 

5.  a) V prípade prvého Vkladu do 40 € (rozmedzie 0 až 40 €) je pre získanie Vstupného bonusu nutné 

staviť  päťnásobok  súčtu  hodnoty  prvého  Vkladu  na  Herný  účet  a  hodnoty  Vstupného  bonusu 

(príklad: prvý vklad na Hráčsky účet je 40 € = 40 € bonus. Požadovaný obrat: (40+40)x5 = 400 €).  

Pre výpočet nároku na bonus sa započítavajú všetky stávky uzatvorené na internete, ktoré majú po 

vyhodnotení minimálny  celkový  kurz  1,5:1.  Pre  výpočet  nároku  na  Vstupný  bonus  sa  každému 

Tipujúcemu denne započítava súčet Vkladov v max. výške 20 €. 

b) V prípade prvého Vkladu do 200 € (rozmedzie 40,01 – 200 €) je pre získanie Vstupného bonusu 

nutné  staviť  sedemnásobok  súčtu hodnoty prvého Vkladu na Herný účet  a hodnoty Vstupného 

bonusu  (príklad:  prvý  vklad  na  Hráčsky  účet  je  200  €  =  200  €  bonus.  Požadovaný  obrat: 

(200+200)x7 = 2 800 €). Pre výpočet nároku na bonus sa započítavajú všetky stávky uzatvorené na 

internete,  ktoré majú  po  vyhodnotení minimálny  celkový  kurz  2,00:1.  Pre  výpočet  nároku  na 

Vstupný bonus sa každému Tipujúcemu denne započítava súčet Vkladov v max. výške 100 €.  

c) V prípade prvého Vkladu nad 200 €  (rozmedzie 200,01 až 2 000 €)  je pre získanie Vstupného 

bonusu  nutné  staviť  osemnásobok  súčtu  hodnoty  prvého  Vkladu  na  Herný  účet  a  hodnoty 

Vstupného bonusu  (príklad: prvý vklad na Hráčsky účet  je 2 000 € = 2 000 € bonus. Požadovaný 

obrat:  (2 000+2 000)x8 = 32 000 €). Pre výpočet nároku na bonus sa započítavajú všetky  stávky 

uzatvorené na  internete, ktoré majú po vyhodnotení minimálny celkový kurz 3,00:1. Pre výpočet 



nároku na Vstupný bonus sa každému Tipujúcemu denne započítava súčet Vkladov v max. výške    

1 000 €. 

 

 

VKLAD  Do 40 €  Do 200 €  Nad 200 € 

Požadovaný obrat  5x (vklad + bonus)  7x (vklad + bonus)  8x (vklad + bonus) 

Kurz stávok  1,50:1  2,00:1  3,00:1 

Denný limit  20 €  100 €  1 000 € 

MAXIMÁLNY BONUS  40 €  200 €  2 000 € 

 

6.  V  prípade,  že  bol  novoregistrovaný  Tipujúci  privedený  v  rámci  programu  „Priveď  kamaráta“, 

automaticky  získava  k  svojmu prvému Vkladu ešte  špeciálny bonus  vo  výške 40 €. Tento bonus  sa 

pripočíta  k  hodnote  bonusu  a  ovplyvňuje  výšku  požadovaného  obratu  podľa  odst.  (5). 

Novoregistrovaného  Tipujúceho  privedeného  v  rámci  program  „Priveď  kamaráta“  tak  tento  bonus 

môže posunúť do inej výšky hladiny, ako tej, ktorej by zodpovedal Vklad podľa odst. (5). 

7.  Tipujúci  získava právo disponovať  so Vstupným bonusom na Hernom účte po  častiach:  vždy po 

pretipovaní 10% z požadovaného celkového obratu získa 10% z celkovej hodnoty Vstupného bonusu. 

8.  Pokiaľ  nebude  požiadavka  podľa  odst.  (5)  splnená  do  12 mesiacov  od  aktivovania  Vstupného 

bonusu, Tipujúci stráca nárok na manipuláciu so Vstupným bonusom alebo jeho doposiaľ nezískanou 

časťou. 

9. Tipsport si vyhradzuje právo Vstupný bonus kedykoľvek odobrať, a to najmä v prípade podozrenia z 

jeho neoprávneného priznania. 

Platí od 22.04.2015 

* Tipujúci, ktorý uskutočnil svoj prvý Vklad v dobe do 22.04.2015 do 10:59 hod., má nárok na bonus 

vo  výške  100%  hodnoty  prvého  Vkladu,  avšak  maximálne  100  €.  K  získaniu  celkovej  hodnoty 

Vstupného bonusu  je nutné pretipovať desaťnásobok hodnoty prvého vkladu na Hráčsky účet. Pre 

výpočet  nároku  na  bonus  sa  započítavajú  všetky  stávky  uzatvorené  na  internete,  ktoré majú  po 

vyhodnotení  minimálny  celkový  Kurz  2,00:1.  Pre  výpočet  nároku  na  Vstupný  bonus  sa  každému 

Tipujúcemu denne  započítava  súčet Vkladov  v max.  výške 100 €.  (napríklad prvý  vklad na Hráčsky 

účet  je 50 € = 50 € bonus. Požadovaný obrat: 50x100 = 500 €. Pri prvom vklade na Hráčsky účet v 

hodnote 100 € je požadovaný obrat 100x10 = 1 000 €). Pokiaľ nebudú požiadavky takéhoto Vstupného 

bonusu splnené do 6 mesiacov odo dňa prvého vkladu na účet, Tipujúci stráca nárok na manipuláciu 

so Vstupným bonusom. 

** Možnosť disponovať so Vstupným bonusom po častiach sa vzťahuje na všetkých Tipujúcich, ktorí 

uskutočnili  prvý Vklad  na Herný  účet  od  6.6.2014  prostredníctvom  prvej  dotácie  na Hráčsky  účet.  

Tipujúcim,  ktorí  si  aktivovali  Vstupný  bonus  pred  týmto  dátumom,  nebude  postupné  vyplácanie 

Vstupného bonusu umožnené.  

 


