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Vstupný bonus

Vernostný program (BENEFIT KLUB) je vernostný program pre 
zákazníkov spoločnosti SYNOT TIP. Stať sa členom je jednodu-
ché: stačí vyplniť jednoduchú prihlášku na internete na strán-
kach www.synottip.sk. Okamžite sa týmto krokom zapájate do  
vernostného programu (BENEFIT KLUBU), čoskoro po registrácii 
vám bude odoslaná BENEFIT KARTA na vašu adresu. Táto kar-
ta vám bude uchovávať vernostné body (BENEFIT BODY), ktoré 
získate pravidelným stávkovaním v našej spoločnosti. Vernostné 
body (BENEFIT BODY) sa dajú kedykoľvek zmeniť za zaujímavé 
prémie z aktuálnej ponuky. 

Staňte sa členmi vernostného programu (BENEFIT KLUBU) a čaká 
na vás svet úžasných výhod, výhier a rôznych prémií!

Členstvo vo vernostném programu (BENEFIT KLUBU) je samozrej-
me bezplatné. 

Vitajte vo svete
 vernostného programu (BENEFIT KLUBU)

Po zaregistrovaní dostávate automaticky vstupný bonus 200 
bodov na vernostné konto (BENEFIT KONTO). Pri vašom prvom 
dobití S-KONTA máte možnosť získať bonus až 100 € (2500 bo-
dov). Ako na to? Je to jednoduché. Akúkoľvek čiastku si na svoje 
S-KONTO vložíte, automaticky sa vám to vo forme bodov pripíše 
grátis. Body sa vám budú na vernostné konto (BENEFIT KONTO )
pripisovať postupne po pätinách. Jedinou podmienkou je vsadiť 
minimálne desaťnásobok prvého vkladu a mať na každom tike-
te aspoň kurz 2. Počítať sa vám budú štandardné aj live stáv-
ky. Denný limit je obmedzený získaním maximálne 500 bodov. 
Pokiaľ hráč nesplní podmienky pre čerpanie vstupného bonusu 
do 6 mesiacov od uskutočnenia prvého vkladu, nemá na bonus 
nárok.
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Body získavate za to, čo tak radi robíte. Za každých vsadených 
12 EUR získavate 1 vernostný bod (BENEFIT BOD). Pokiaľ bude-
te mať na tikete aspoň 15 zápasov, tak dostanete dvojnásobok 
bodov. Samozrejme ku zbieraniu bodov sa započítavajú ako kla-
sické stávky, tak aj live stávky. Body sa vám načítajú ihneď pri 
podaní stávky. Denný limit je obmedzený získaním maximálne 
500 bodov. 

Získávanie bodov

Za načerpané body môžete podať akýkoľvek tiket (stávku). Na 
tomto tikete by mal byť minimálne celkový kurz 5. To neplatí pre 
kombinátory.

Čerpanie bodov

Vďaka registrácii vo vernostném programe (BENEFIT KLUBE) mô-
žete stávkovať na portáli  www.synottip.sk 24 hodín denne!

24 hodín denne

Ako registrovaný člen sa môžete zúčastniť mnohých zaujíma-
vých súťaží, ktoré pre vás pravidelne pripravuje SYNOT TIP. V 
týchto súťažiach môžete vyhrať atraktívne ceny. Viac o aktuál-
nych súťažiach sa vždy dozviete na www.synottip.sk

Súťaže
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Výhody
 vernostného programu (BENEFIT KLUBU)



Čo je čo?

Body, ktoré zbierate za stávkovanie a vyhrávanie. Jeden bod zís-
kate za stávku v hodnote 12 EUR.

VERNOSTNÉ BODY (BENEFIT BODY)

Vaše bodové konto.

VERNOSTNÉ KONTO (BENEFIT KONTO)

Karta vernostného programu spoločnosti SYNOT TIP. 

BENEFIT KARTA 

Vernostný program spoločnosti SYNOT TIP.

VERNOSTNÝ PROGRAM (BENEFIT KLUB) 

Vaše stávkové konto.

S-KONTO 
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Kontakt
SYNOT TIP, spol. s r.o.

Továrenská štvrť 1467/24
059 51 Poprad - Matejovce

0800 198 198

synottip@synottip.sk
www.synottip.sk


