ПРОГРАМА „Септември идва с повече“
за определяне условията и реда за спечелване на допълнителни парични печалби от залагания,
включително онлайн, в играта „ЛОТОШАНС” с разновидности „ЕВРОШАНС“, „СПОРТ ШАНС“,
„ЛОТОМАНИЯ“, „5 OT 11“ и „ПОКЕР ШАНС“
1.

На основание чл. 31, ал. 1 във вр. с чл. 33 от Задължителни игрални условия и правила за провеждане на
играта „ЛОТОШАНС”, и чл. 30, ал.1 във вр. с чл.32 от Задължителни игрални условия и правила за
провеждане на онлайн залагания за хазартната игра „ЛОТОШАНС“, утвърдени от ДКХ, “ЕВРОБЕТ” ООД
организира програма за допълнителни парични печалби „ Септември идва с повече “.

2. Начален и краен момент за участие в разпределението на допълнителните печалби:
От 15:00 часа на 05.09.2019 г. до 03:00 часа на 27.09.2019 г., в часовия диапазон от 15:00 до 03:00 часа.
3. Място на провеждане на програма:
3.1. В букмейкърските пунктове на „ЕВРОБЕТ“
3.2. Онлайн, на интернет сайта на „ЕВРОБЕТ“ ООД – www.eurobet.bg
4. Допълнителните парични печалби се обявяват в интернет сайта на дружеството www.eurobet.bg и са както
следва
-

7 000 печалби x 1 лв. под формата на free bet за офлайн или допълнителна парична печалба за онлайн;
2 000 печалби x 2 лв. под формата на free bet за офлайн или допълнителна парична печалба за онлайн;
500 печалби x 3 лв. под формата на free bet за офлайн или допълнителна парична печалба за онлайн;
100 печалби x 5 лв. под формата на free bet за офлайн или допълнителна парична печалба за онлайн;

Обща сума на допълнителните печалби 324 620лв.
5. Участие в разпределението на допълнителните печалби
В разпределението на допълнителните парични печалби участва всеки залог за играта „ЛОТОШАНС“ с
разновидност „ЕВРОШАНС”, „СПОРТ ШАНС“, „ЛОТОМАНИЯ“, „5 OT 11“ и „ПОКЕР ШАНС“ валидиран в
часовия диапазон от 15:00 до 03:00 часа за периода, посочен в т. 2, който е на стойност поне 5 лв.
6. Определяне на печелившите участници
При валидирането на залог, отговарящ на условието по т. 5, системата определя на случаен принцип дали
залогът печели допълнителна печалба, както следва: .
6.1 Офлайн: В случай че залогът печели допълнителна парична печалба под формата на free bet, участникът
получава квитанция, на която е обозначен размерът й.
6.2 Онлайн: В случай че залогът печели допълнителна парична печалба, участникът веднага вижда това
изписано в поле “Талон за игра“

7. Получаване на допълнителните парични печалби
7.1. Офлайн:
- Допълнителните парични печалби под формата на free bet се получават от участниците срещу предаването
на квитанцията по т. 6.1 и могат да се използват само в игрите „ЕВРОШАНС”, „СПОРТ ШАНС“,
„ЛОТОМАНИЯ“, „5 OT 11“ и „ПОКЕР ШАНС“, в срок до 14 дни от деня, следващ определянето им.
7.2. Онлайн, на www.eurobet.bg:
- Допълнителната печалба се получава по сметката на участника веднага след извършване на залога,
отговарящ на условията за спечелване на допълнителна парична печалба.

8.

В настоящата програма нямат право да участват букмейкъри или служители на „Евробет“ ООД.

9. „Евробет“ ООД си запазва правото да променя правилата на програмата, за което уведомява участниците
своевременно на Интернет сайта www.eurobet.bg.

ПРОГРАМА „Септември идва с повече“- част 2
за определяне условията и реда за спечелване на допълнителни предметни печалби от залагания,
включително онлайн, в играта „ЛОТОШАНС” с разновидности „ЕВРОШАНС“, „ЛОТОМАНИЯ“ „СПОРТ
ШАНС“, „5 OT 11“ и „ПОКЕР ШАНС“
1. На основание чл. 31, ал. 1 във вр. с чл. 33 от Задължителни игрални условия и правила за провеждане на
играта „ЛОТОШАНС”, и чл. 30, ал.1 във вр. с чл.32 от Задължителни игрални условия и правила за
провеждане на онлайн залагания за хазартната игра „ЛОТОШАНС“, утвърдени от ДКХ, “ЕВРОБЕТ” ООД
организира програма за допълнителни предметни печалби „ Септември идва с повече “.
2. Начален и краен момент за участие в разпределението на допълнителните печалби:
От 07:00 ч. на 05.09.2019 г. до 03:00 ч. на 27.09.2019 г.

3. Място на провеждане на програма:
9.1. В букмейкърските пунктове на „ЕВРОБЕТ“ ООД.
9.2. Онлайн, на интернет сайта на „ЕВРОБЕТ“ ООД – www.eurobet.bg
4. Допълнителните предметни печалби се обявяват в интернет сайта на дружеството www.eurobet.bg и са както
следва:
Общо за целия период - 70 печалби х 1 телефон
Обща стойност на допълнителните печалби: 20 230 лв.

5. Участие в разпределението на допълнителните печалби
В разпределението на допълнителните предметни печалби участва всеки залог за играта „ЛОТОШАНС“ с
нейните разновидности: „ЕВРОШАНС”, „ЛОТОМАНИЯ“ „СПОРТ ШАНС“, „5 OT 11“ и „ПОКЕР ШАНС“,
валидиран в периода, посочен в т. 2, който е на стойност поне 5 лв.
6. Определяне на печелившите участници
При валидирането на залог, отговарящ на условието по т. 5, системата определя на случаен принцип дали
участникът печели допълнителна предметна печалба.
6.1 Офлайн, в букмейкърските пунктове: В случай че залогът печели допълнителна предметна печалба,
участникът получава квитанция, на която е обозначена печалбата.
6.2 Онлайн, на www.eurobet.bg: В случай че залогът печели допълнителна предметна печалба, участникът
веднага вижда това изписано в поле “Талон за игра“.
7. Получаване на допълнителните печалби
7.1. Офлайн, в букмейкърските пунктове:
- След установяване на печалбата, участникът трябва да предостави три имена, ЕГН и телефонен номер
за контакт с него. Със съдействието на служител от букмейкърски пункт, регионалният представител на
съответния регион се свързва с печелившия участник на предоставените данни за контакт, за уточняване
на детайлите по получаване на допълнителната печалба. Допълнителните предметни печалби под
формата на телефон съгласно настоящата програма се получават от участниците срещу предаването на
квитанцията по т. 6.1., за което се съставя приемно-предавателен протокол. Участникът трябва да остави
данните си за контакт и успешно да бъде осъществен контакт с него, както и да се яви, за да получи
допълнителната си предметна печалба в срок до 14 дни, считано от деня, следващ деня на определянето на
печалбата.
7.2. Онлайн, на www.eurobet.bg:
- След установяване на печалбата, участникът трябва да се свърже с представител на „ЕВРОБЕТ“ ООД.
Допълнителните предметни печалби под формата на телефон се получават от участниците след установяване
на печалбата по т. 6.2. Получаването на наградата се осъществява в централен офис на „ЕВРОБЕТ“ ООД или се
изпраща по куриер, на посочен от печелившия адрес. И в двата случая за получаване на допълнителната
печалба по предходното изречение се съставя приемно-предавателен протокол. Спечелилият участник трябва
да потърси допълнителната си печалба в срок не по-късно от 14 дни, считано от деня, следващ деня на
определянето им.
7.3. Допълнителните предметни печалби по настоящата програма се изпращат на потърсилите ги спечелили
участници в срок до 30 дни, считано от деня, следващ края на срока по т.2 от тази програма.
8. В настоящата програма нямат право да участват букмейкъри или служители на „Евробет“ ООД.

9. „Евробет“ ООД си запазва правото да променя правилата на програмата, за което уведомява участниците
своевременно на Интернет сайта www.eurobet.bg.

