BONUSURI
Grila Realbet se activează atunci când pariezi cel puţin 5 evenimente cu cotă minimă de 1.25. Este
permisa parierea a maxim jumatate din evenimente la final si sansa dubla. Grila de bonusare a
castigului incepe de la 5% din valoarea acestuia .
• 5 evenimente +5%
• 6-7 evenimente +10%
• 8 evenimente +15%
• 9 evenimente +20%
• 10-11 evenimente +25%
• 12-13 evenimente +30%
• 14 evenimente +35%
• 15 evenimente +40%
• 16 evenimente +50%
• 17-20 evenimente +55%
• 21-25 evenimente +60%
• 26-30 evenimente +65%
Dacă unor evenimente de pe bilet li se atribuie cota 1, grila de bonusare se va aplica pentru celelalte
evenimente de pe bilet.
Bonusul REAL 200
In cazul in care cota finală a unui bilet simplu este mai mare sau egală cu 200 si Clientul pierde doar
un singur eveniment de pe biletul respectiv, el va primi bonus de 10 (zece) ori miza jucata. In cazul in
care unul sau mai multe evenimente de pe bilet primesc din motive enumerate in regulament cota 1,
regula de mai sus se va pastra si se va calcula din nou cota ramasa pe bilet dupa aplicarea cotei 1.00.
Daca dupa acordarea Cotei 1 cota recalculate a biletului nu ramane minim 200 biletul este declarat
necastigator.
Pentru a primi acest bonus trebuie ca pe bilet sa existe doar cote mai mici sau egale cu 10. In cazul in
care un bilet indeplineste conditiile pentru Pariul Sansa dar si pentru Bonus 200, se va acorda
bonusul valoric mai mare. Nu se acorda Bonus 200 pe bilete combinate.
Bonusul Pariu Sansa
In cazul in care pe un bilet simplu se gasesc minim 11 evenimente, fiecare cu cota de minim 1.30 si
Clientul pierde doar pe un singur eveniment, atunci Clientul va primi 15% din castigul recalculat, fara
cota evenimentului pierdut. Pentru bonusul Pariu Sansa nu se va mai aplica alta grila de bonusare.
Dacă unul sau mai multe evenimente primesc cota 1, conform regulamentului în vigoare, atunci
șansa la câștig se păstrează, însa ne vom raporta la noul câstig posibil de pe bilet.
Nu se acorda bonusul pentru Pariul Sansa pe bilete combinate.

Bonusul Real 6
6 meciuri de fotbal prestabilite cu opţiuni de pariere: 1, x, 2 şi cota fixă pentru fiecare eveniment.
Biletul se pariază simplu. Suma fixă de pariere este 1 leu.
Bonusul REAL Cota
Zilnic se vor stabili câteva evenimente cu cote speciale, cu opţiuni de pariere: 1, x, 2, 1x, x2, 12 i se
pot juca solo, in bilet simplu sau in bilet combinat. Se pot juca unul sau mai multe evenimente din
cadrul REAL Cota pe acela i bilet.
Bonusul REAL Extra (+5)
Se vor stabili evenimente cărora li se acordă o cotă specială cu opţiuni de pariere: 1, x, 2, 1x, x2, 12.
Se poate juca un singur eveniment din categoria REAL EXTRA, dar cu încă minim 5 alte evenimente
din oferta clasica sau chiar REAL COTA. Se poate juca in bilet simplu sau combinat (minim 6
evenimente /varianta).

