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Anexa 2 la Termene conditii

TERMENE $1 CONDIJII PENTRU ACORDAREA BONUSURILOR

Organizatorul campaniei de acordare a bonusurilor este New Mozzart S.R.L, persoana juridica romana, cu sediul in 
Timisoara, Str. Doctor Nicolae Paulescu nr. 1, Camerele 2,3,4, Etaj 2, ap. 14, Judetul Timi$, inregistrata la Registrul 
Comertului sub numarul J35/2994/2015, CUI: 35302940 .
Prezentele Termene $i Conditii pentru acordarea bonusurilor sunt parte integranta a Termenilor §i Conditiilor Generate. 
Orice modificare a acestora se va face publica prin afi$are pe platforma, dupa aprobarea prealabila de catre Oficiul 
National pentru Jocuri de Noroc.
Bonusurile sunt disponibile jucatorilor care detin un cont de joc pe platforma mozzartbet.ro, cu indeplinirea conditiilor 
prevazute m cele ce urmeaza.

1. Bonus 100% pentru Prima Depunere
Campania se desfa^oara m perioada 10.04.2019 - 10.08.2019 $i se adreseaza tuturor clientilor New Mozzart 

care sunt Inregistrati pe platforma mozzartbet.ro.
La prima depunere financiara in contul de joc, realizata dupa data de 10.04.2019, contul va fi creditat automat 

cu oferta "100% Bonus de bun venit", respectiv va primi un bonus avand valoarea egala cu depunerea realizata de 
client.

1.1.

1.2.

Valoarea maxima a bonusului este de 500 Lei.
Exemplu: jucatorul face o depunere de 300 de lei $i va primi 300 de lei bonus; jucatorul va face o depunere de 1.000 lei 
$i va primi 500 de lei bonus.

Client'ii pot refuza primirea bonusului prin transmiterea unui email la secretariat@mozzartbet.ro.

1.3.

1.4.

2. Pentru ca bonusul sa fie disponibil pentru retragere, jucatorul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de rulaj:
a) Jucatorul trebuie sa ruleze depozitul initial, in temeiul caruia bonusul este acordat, de 4 (patru) ori mtr-un termen de 
90 de zile de la transferarii bonusului in contul de joc (Tn portofelul Bonus). In cazul Tn care conditia de rulare nu este 
indeplinita Tn termen de 90 de zile, bonusul este automat pierdut.
b) Pentru calculul rulajului sunt luate Tn considerare doar biletele la pariuri pe evenimente sportive (pre-match) care 
contin minimum 4 selectii, fiecare cu cota minima 1.35, cu miza Tnregistrata Tn exclusivitate cu bani reali (din portofelul 
Bani Reali).

3. Bonusul este transferat Tn contul de joc (Portofelul Bonus) la data realizarii primei depuneri financiare, dupa data de 
10.04.2019, fiind disponibil pentru retragere numai dupa Tndeplinirea conditiilor de rulaj aplicabile.

Dupa Tndeplinirea conditiilor de rulare mentionate la art. 2, bonusul este disponibil pentru retragere, fiind transferat Tn 
portofelul Bani Reali fara nicio alta formalitate.
Calculul rulajului se realizeaza la momentul stabilirii pariurilor $i nu la momentul Tnregistrarii acestora. Pariurile 
contradictorii nu vor conta pentru calculul rulajului ofertei.

4. Societatea T$i rezerva dreptul de a anula Tn orice moment orice bonus $i de a refine bonusurile (sumele bonus $i 
profiturile rezultate din utilizarea bonusurilor) din orice cont care este considerat ca Tncearca sa abuzeze de conditiile 
de bonus prin plasarea pariurilor contradictorii pentru Tndeplinirea conditiilor de rulaj.

5. Pariurile anulate, pariurile pe competitiile sau meciurile anulate, pariurile pe participantii care nu au concurat Tn 
cadrul unui eveniment sau pariurile pe evenimentele sportive care, indiferent de motiv, se stabilesc ca nule $i nu sunt 
inclusem calculul rulajului.

6. Tn cazul Tn care cerinfele de rulaj $i/sau perioadele de timp prevazute nu sunt Tndeplinite astfel cum sunt descrise Tn 
oferta, atunci orice suma ramasa Tn cont, provenita din bonus, va fi pierduta automat.
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7. Orice cerere de retragere realizata mainte de finalizarea rulajului obligatoriu va avea drept consecinta anularea 
automata irevocabila a bonusului.

8. Societatea i$i rezerva dreptul de a modifica regulile ofertei sau de a o retrage Tn orice moment, cu notificarea 
prealabila a participantilor.
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