Załącznik do Regulaminu sprzedaży premiowej - bonusy dla graczy lotto.pl
Warunki promocji Bonus za Duszki;
31 października - 1 listopada 2021 roku
1.

Promocja obowiązuje od dnia 31 października 2021 roku od godziny 00:00 do dnia 1 listopada
2021 roku do godziny 23:59.

2.

Informacja o promocji zostanie zamieszczona na stronie lotto.pl w widocznym miejscu, przed
terminem rozpoczęcia promocji wskazanym w ust. 1.

3.

Gracz po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 4, otrzyma Środki Bonusowe o wartości
10% opłaty za zakupiony los loterii pieniężnej Duszki o wartości 10 zł (słownie: dziesięć złotych),
20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) lub 30 zł (słownie: trzydzieści złotych).

4.

Gracz, aby otrzymać Środki Bonusowe powinien spełnić łącznie następujące warunki:
1) posiadać w okresie od dnia 31 października do dnia 9 listopada 2021 roku Konto Gracza
Aktywne lub Konto Tymczasowe w serwisie lotto.pl;
2) dokonać w okresie od 31 października 2021 roku od godziny 00:00 do dnia 1 listopada 2021
roku do godziny 23:59, w serwisie lotto.pl lub w aplikacji LOTTO, zakupu losu loterii pieniężnej
Duszki o wartości 10 zł (słownie: dziesięć złotych), 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) lub 30
zł (słownie: trzydzieści złotych).

5.

Niniejsza promocja nie łączy się z promocją opisaną w „Warunkach promocji Oferta powitalna
100% do kwoty 10 zł; 20 września do 31 grudnia 2021 roku”. Oznacza to, że dokonanie, w okresie
wskazanym w ust. 1, w serwisie lotto.pl lub aplikacji LOTTO pierwszego zakupu w postaci losów
loterii pieniężnej Duszki uprawnia Gracza wyłącznie do skorzystania z promocji wskazanej w
„Warunkach Oferta powitalna 100% do kwoty 10 zł; 20 września do 31 grudnia 2021 roku”. W takim
przypadku Gracz jest uprawniony do skorzystania z promocji opisanej niniejszymi warunkami po
dokonaniu ponownego zakupu losów loterii pieniężnej Duszki, spełniającego wymagania
wskazane w ust. 4.

6.

Po spełnieniu warunków wskazanych w ust. 4 Środki Bonusowe zostaną zarejestrowane
na ePortfelu Gracza nie później niż do godziny 23:59 w dniu 9 listopada 2021 roku.

7.

Środki Bonusowe mogą zostać wykorzystane na zakup gier liczbowych oraz loterii pieniężnych
w ramach serwisu lotto.pl.

8.

Gracz może skorzystać z promocji dowolną ilość razy, po każdorazowym spełnieniu warunków
określonych w ust. 4.

9.

Gracz poprzez wzięcie udziału w promocji jednocześnie akceptuje niniejsze warunki promocji.

10. Opłata za los zawiera cenę losu oraz dopłatę.
11. Gracz ma obowiązek zapoznania się i zaakceptowania warunków Regulaminu sprzedaży
premiowej - bonusy dla graczy lotto.pl oraz Regulaminu przystąpienia do gier liczbowych oraz loterii
pieniężnych urządzanych przez Totalizator Sportowy Sp. z o.o. przez sieć Internet.
12. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych warunkach zastosowanie znajduje Regulamin
sprzedaży premiowej - bonusy dla graczy lotto.pl oraz Regulaminu przystąpienia do gier liczbowych
oraz loterii pieniężnych urządzanych przez Totalizator Sportowy Sp. z o.o. przez sieć Internet.

