1) REGISTRAČNÍ BONUS VE VÝŠI
300 BODŮ DO HRY
Ahoj, podmínkou získání tohoto bonusu je dokončení registrace,
tzn. ověření identity, ověření platební metody a nastavení nebo
vypnutí sebeomezujících opatření.

Abys mohl hrát za přidělené body, je nutné nastavit v herně
následující: Můj účet (Postava vpravo nahoře na telefonu) – Sázení
za body – a volba „V internetové GAPA herně chci sázet i za body z
Bodového konta“. Po té volbu „ULOŽIT“ a budeme moct své body
uplatnit ve hře.

Body fungují tak, že jsi obdržel 300 bodů, které slouží na vyzkoušení
mojí herny. Po nastavení sázení za body můžeš spustit hru, a po
uskutečnění sázky se ti body odečtou z bodového konta. Veškeré
výhry jsou již v penězích, které se Ti připisují standartně do kreditu
ve hře.
Kolik máš bodů? – V základním menu ukazatel vpravo nahoře
, nebo Můj účet – Stavy na kontech. Body ve

hře nejsou vidět. Když máš 0 vloženo a máš body můžeš tedy hrát i
s 0 kreditem do doby, než body dojdou... Body mají vždy přednost
před Kč, pokud máš nastaveno hraní za body. Postupně při každé
výhře se ti už připisují peníze do doby, než se začnou odečítat
skutečné peníze, pak už hraješ jen za peníze....

Po dokončení registrace se bonus přidělení automaticky, v čase 5 10 minut.
Pro získání registračního bonusu není nutný vklad, ale mít řádně
dokončenou registraci.

2) BONUS ZA PRVNÍ VKLAD OD DĚDKA
AŽ 60 000,- KČ.
Novinka od 01.04.2022 pro nově registrované hráče - bonus za první
vklad od Dědka ve výši 100% prvního vkladu po splnění níže
uvedených podmínek.
Bonus je aktivován automaticky po dokončení úplné registraci. Tato
akce se vztahuje pouze na nově registrované hráče.
Pro získání bonusu musíš během 30 dnů od provedení prvního
vkladu uskutečnit sázky v souhrnné hodnotě 30násobku tvého
prvního vkladu v reálných penězích. Počítáme pouze válcové hry,
rulety nebrat. Po splnění podmínek se Ti bonus automaticky připíše
na tvé konto.
Zde je příklad, jak to celé funguje. Proto dobře rozmysli, kolik bude
tvůj první vklad, první vklad je opravdu pouze jen jeden. Částky
v této tabulce jsou orientační pro tvoji představu.

Výše prvního vkladu
třeba 666,- Kč
200, -Kč
500, -Kč
1 000, -Kč
2 000, -Kč
5 000, -Kč
10 000, -Kč
20 000, -Kč
30 000, -Kč
40 000, -Kč
50 000, -Kč
60 000, -Kč
99 999, -Kč

Násobek vkladu
30x
30x
30x
30x
30x
30x
30x
30x
30x
30x
30x
30x
30x 60 000,- Kč (MAX)

BET – součet sázek
19 980, -Kč
6 000,- Kč
15 000,- Kč
30 000,- Kč
60 000,- Kč
150 000,- Kč
300 000,- Kč
600 000,- Kč
900 000,- Kč
1 200 000,- Kč
1 500 000,- Kč
1 800 000,- Kč
1 800 000,- Kč

Zde na tvém herním účtu uvidíš, jak jsi na tom se získáním bonusu:

Stav progres baru se aktualizuje každých deset minut.
Rekapitulace:
Podmínka pro získání bonusu za první vklad. Uskutečni první vklad
do 30 dní od dokončení úplné registrace. Jakmile uskutečníš první
vklad, začíná Ti běžet lhůta 30 dní na splnění podmínky prosázení
30x násobku prvního vkladu. Bonus je přidělen automaticky po
splnění výše uvedených podmínek.
V případě podezření ze zneužití Vstupního bonusu si Dědek
vyhrazuje právo jakýkoliv bonus zrušit a odebrat. Nárok na připsání
bonusu Ti nevznikne, pokud nedodržíš výše uvedené podmínky
bonusu. Dále si Dědek vyhrazuje právo tato pravidla kdykoliv a
jakkoliv změnit a/nebo poskytování dalších bonusů bez náhrady
zrušit; vždy však musí dodržet podmínky již akceptované nabídky
využití bonusů.

