
WARUNKI SZCZEGÓŁOWE PROMOCJI „Dodatkowy Freebet powitalny 50 PLN” 
obowiązujący od dnia 25.09.2021 r. do odwołania:  
 

  

1. Promocja obowiązuje od dnia 25.09.2021 r. aż do odwołania. 

2. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji, która przeznaczona jest wyłącznie dla 
Klientów BETCRIS i dotyczy pierwszego postawionego zakładu w serwisie, jest 

dokonanie: 

a) wpisanie podczas rejestracji konta kodu „BSVIP”  w polu kod promocyjny. 

b) po otwarciu konta zawarcie pierwszego zakładu SOLO lub AKO z minimalną 
stawką 401 zł (z oferty przedmeczowej lub live) z salda głównego (depozytowego) z 
minimalnym kursem całkowitym 1.8 zawierających dowolne zdarzenia. 

3. Uczestnicy, którzy spełnią wszystkie warunki Promocji określone w punkcie 2, 
otrzymają nagrodę w postaci jednorazowego darmowego zakładu (zwanego dalej 

„Freebetem”) o wartości 50 zł. 

Przykład: Gracz zagra swój pierwszy kupon ze stawką 401 zł otrzyma freebet 50 zł.  

4. Freebety będą przyznawane przez BETCRIS po zawarciu i rozliczeniu zakładu 
spełniającego ww. warunki niezależnie od jego końcowego rozstrzygnięcia  jednak nie 
później niż do godziny 16:00 dnia następnego po rozliczeniu kuponu spełniającego ww. 

warunki.  

5. Freebet należy wykorzystać na zawarcie zakładu AKO (z oferty przedmeczowej lub 
live z wyłączeniem Sportów Wirtualnych) z minimalnym kursem całkowitym 2.50 
zawierającego co najmniej trzy zdarzenia z dowolnej oferty zakładów przy czym 
minimalny kurs każdego ze zdarzeń wynosi 1.25. Freebet musi zostać wykorzystany 
najpóźniej w terminie 7 dni od jego przyznania. Po upływie tego terminu Freebet 
zostanie anulowany. 

6. Zakład rozliczony za pomocą funkcji Cash Out lub z kursem 1.00 wyklucza możliwość 

skorzystania z Promocji, a Uczestnik traci możliwość zawarcia zakładu za Freebet. 

7. Betcris zastrzega sobie prawo do anulowania bonusu i wykluczenia gracza z Promocji, 
w przypadku wykrycia działań niezgodnych z Warunkami Szczegółowymi Promocji lub 
Ogólnymi Warunkami Promocji. Jednocześnie Betcris zastrzega sobie prawo do 
zmienienia niniejszych Warunków Promocji w przypadku zaistnienia takiej 
konieczności.  

8. Na dany adres IP, urządzenie, gospodarstwo domowe, adres zamieszkania, numer 
telefonu, kartę płatniczą i/lub portfel elektroniczny oraz miejsce komputerów 
publicznych przysługuje tylko jeden bonus.  



9. Oferta łączy się z promocją „Freebet powitalny do 200 PLN”  

  

W przypadku pozostałych kwestii nieuregulowanych w WARUNKACH 
SZCZEGÓŁOWYCH PROMOCJI obowiązują OGÓLNE WARUNKI PROMOCJI. 

 

https://www.betcris.pl/ogolne-warunki-promocji

