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Capital social: 30.000 lei

REGULAMENT DE FUNCTIONARE AL 
CAMPANIEI PROMOTIONALE 
”Bonus Winbet 400 partea a II-a”

 (organizata conform OUG 77/2009 cu modificarile si completarile ulterioare si HG
111/2016 precum si L 650/2002)

1. Organizatorul campaniei 
Organizatorul prezentei campanii promotionale este societatea NIKO GROUP COM S.R.L., cu sediu
social in Bucureşti, Sectorul 2, Strada Sergent Matei Dumitru, nr.1-3, Etajul 2, Secțiunea A, inregistrata
sub nr. J40/17724/2004, CUI 16903730, denumită în continuare ORGANIZATOR. 

Scopul Campaniei Bonus Winbet 400 este promovarea serviciilor de jocuri de noroc, desfășurate în
mod direct de Organizator, în incinta locațiilor proprii sau în calitate de afiliat al Global Interactive
Limited, ompanie organizată și care funcționeaza sub Legile Republicii Malta, înregistrată in Registrul
Companiilor  sub  numărul  C79990,  cu  sediul  în  Tower  Business  Centre,  Tower  Street,  Swatar,
Birkirkara,  BKR4013,  Malta,  deținătoare  a  licenței  de organizare  și  a  autorizației  de exploatare  a
jocurilor de noroc online, operator al platformei  de jocuri de noroc online, www.winbet.ro. 

Participarea  la  prezenta  campanie  promotionala  presupune acceptarea  neconditionata  a  prezentului
Regulament. 
Societatea  isi  rezerva  dreptul  de  a  modifica  prezentul  regulament  sau  de  a  înceta  campania
promoțională, modificarile fiind aduse la cunostinta publicului cu  cel puțin 5 zile inainte de intrarea
lor in vigoare, prin afisare la sediul punctelor de lucru sau pe website, www.winbetgroup.ro.

2. Participanții 

2.1. Poate lua parte la aceasta campanie promotională, orice persoana fizica majoră, cu varsta de cel
putin 18 ani impliniti, care participă la activitatea de jocuri de noroc a Organizatorului sau care acceptă
condițiile prevăzute în prezentul Regulament pentru înregistrarea și participarea la activitatea de jocuri
de noroc online, pe platforma winbet.ro 

2.2. Participarea la jocurile de noroc online, pe platforma winbet.ro implică acceptarea Termenelor și
Condițiilor și a Regulamentelor de joc ale organizatorului, Global Interactive Solution Limited (https://
winbet.ro/help/terms/terms-of-use  )  . Organizatorul campaniei promoționale nu este responsabil pentru
condițiile impuse de această societate sau pentru modalitatea de desfășurare a activității de jocuri de
noroc pe platforma winbet.ro. 

2.3. Participarea la campania promoțională în locațiile Organizatorului nu este permisă   persoanelor  
care nu dețin asupra lor acte de identitate valabile, conform prevederilor legale.
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Prezentarea actului de identitate este obligatorie în vederea acordării castigurilor si premiilor pentru
validarea acestora.

2.4.  Nu au dreptul  sa participe la  prezenta campanie  promotionala:  partenerii,  acţionarii,   membrii
echipei  manageriale  şi  ai  corpului  de control  al  Organizatorului  sau ai  Global  Interactive  Solution
Limited,  în calitate de operator al platformei de jocuri de noroc online, winbet.ro. 

3. Durata campaniei
3.1. Campania promotionala ”Bonus Winbet 400” se va desfasura  incepand cu data de 11.01.2019 si 
se va incheia pe data de 31.12.2019, si va consta in oferirea de bonusuri pentru participarea la jocurile
de noroc pe platforma winbet.ro pentru participanții înregistrați, care furnizeză codul unic oferit de 
Organizator.

4. Locul organizarii campaniei promotionale
Campania promotionala se va desfasura in cadrul punctelor de lucru ale societatii NIKO GROUP COM
S.R.L situate in:

- Bd. Basarabia, Nr. 170-176,  parter, sector 2, Bucuresti
- Calea Mosilor, Nr. 274, bloc 18, scara 2, parter, sector 2, Bucuresti
- Sos. Giurgiului, Nr. 94, Sector 4, Incinta Complex “PROGRESUL”, Bucuresti
- Sos.Alexandriei, Nr.18, Parter, BL. L5, Sector 5, Bucuresti
- Bd. Corneliu Coposu,Nr.2, Complex Unirea II, Aripa Calarasi,Sector 3, Bucuresti
- Str. Drumul Taberei, Nr.82, Bl. C16, Parter, Sector 6, Spatiul Comercial 1, Bucuresti
- Sos. Pantelimon nr.254, sector 2, Bucuresti
- Bd. Iuliu Maniu nr. 59A, bl. 10, Parter, sector 6, Bucuresti
- Sos. Giurgiului, Nr. 94, Sector 4, Incinta Complex “PROGRESUL”, spatiul commercial 17 - 20

Bucuresti
- Pe www.winbetgroup.ro

5. Mecanismul promotiei si oferta
Organizatorul campaniei, in calitate de afiliat al Global Interactive Solution, deținător al Licentei Clasa
a II-a, emisă conforom Deciziei ONJN  nr.  781/30.03.2018 va promova activitatea de jocuri de noroc
online,  pe  platforma  winbet.ro,   oferind  pachetul  promotional  constand  in  bonusuri  acordate
participanților înregistrați pe platformă prin intermediul linkul-ului (URL) furnizat de Niko Group Com
Pachetul promotionale consta in:

5.1.  400% Bonus la prima depunere pe cazinoul online Winbet.ro
5.1.1. Pentru a fi eligibil pentru primirea bonusului, participantul trebuie să  înregistreze un cont de joc 
pe platforma winbet.ro, prin intermediul linkul-ui (URL) oferit de un reprezentant al Organizatorului și 
sa includă codul bonus WIN400 in campul special destinat acestuia, atunci cand face prima depunere 
financiară in contul de joc. Depunerea participantului trebuie să aibă valoarea între 10-900 Lei. 

5.1.2. Bonusul oferit reprezintă 400% din valoarea depunerii financiare a participantului. 
Exemplu: pentru o depunere în valoare de 900 Lei, bonusul transferat în contul participantului 
va fi în valoare de 3600 Lei. 

5.1.3. Valoarea maximă a bonusului care poate fi acordat unui participant este de 3600 Lei. Bonusul 
se acordă numai pentru prima depunere financiară realizată de participant.
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Condițiile de rulare și retragere a bonusului sunt cele aplicabile pe platforma winbet.ro (clientul care 
primeste bonusul trebuie sa ruleze depozitul propriu si bonusul de 30 de ori).

5.2. 200% Bonus pentru urmatoarele 3 depuneri pe cazinoul online Winbet.ro
5.2.1. Bonusul se acordă participanților înregistrați prin intermediul link-ului (URL) pus la dispoziție
de Niko Group Com pentru 3 depuneril financiare, realizate de participant în contul de joc. 

5.2.2. Bonusul oferit reprezintă 200% din valoarea depunerilor realizate de participant și se transferă
automat în contul de joc al participantului, înregistrat pe platforma winbet.ro
Exemplu: pentru fiecare depunere financiară în contul de joc, fiecare în valoare de 1000 Lei, bonusul
oferit este de 2000 Lei pentru fiecare depunere. 
Condițiile de rulare și retragere a bonusului sunt cele aplicabile pe platforma winbet.ro (clientul care 
primeste bonusul trebuie sa ruleze depozitul propriu si bonusul de 30 de ori).

6. Taxe si impozite :

Premiile acordate în cadrul campaniei promoționale sunt supuse impozitului pe veniturile din premii,
stabilit conform art.110 alin. 1 din Legea  227/2015 privind Codul Fiscal:  Veniturile sub formă de
premii se impun, prin reţinerea la sursă, cu o cotă de 10% aplicată asupra venitului net realizat din
fiecare premiu. Venitul net impozabil reprezintă venitul ce depășește suma de 600 de Lei. 
Nu sunt venituri  impozabile materialele  publicitare,  pliantele,  mostrele,  punctele bonus acordate cu
scopul stimulării vânzărilor.
Organizatorul va calcula, va reține și va vira către bugetul de stat consolidat impozitul datorat pentru
veniturile sub forma de premii obținute de către câștigători, în conformitate cu prevederile Legii 277/
2015 privind Codul Fiscal, cu  completările și modificările ulterioare. 

8. Protecția datelor cu caracter personal 
8.1  Prin  participarea  la  campania  promotionala,  participantii  inteleg  că  este  necesar  ca  datele
personale  sa fie prelucrate de Organizator in conditiile stabilite de dispozitiile Regulamentului General
de Protectie a Datelor (RGPD). 
Organizatorul isi asuma obligatia de a nu dezvalui catre terti datele personale ale participantilor, cu
exceptia informatiilor care urmeaza sa fie transmise catre partenerii Organizatorului, necesare pentru
desfasurarea campaniei promotionale. 
Numele persoanei / persoanelor castigatoare, respectiv cuantumul premiului castigat, va fi facut public,
prin afisare în sediile Organizatorului. 

9. Dispoziții finale 
9.1 Prezenta campanie promoțională se desfășoară în temeiul dispozițiilor art. 3 alin. 3 și art. 11 litera
c)  din  Ordonanța  de  Urgență   nr.  77/2009  privind  organizarea  și  exploatarea  jocurilor  de  noroc,
raportate  la  dispozițiile  Ordonanței  de  Urgență  a  Guvernului  nr.  99/2000  privind  comercializarea
bunurilor și serviciilor de piață, republicată. 

9.2 Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, cunoașterea acestuia fiind
obligatorie  pentru  toți  participanții;  participarea  la  Campania  promoțională  presupune  acceptarea
necondiționată a prezentului Regulament.
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9.3 Orice tentativa de fraudare a actiunii promotionale trebuie adusa imediat la cunostinta managerului,
acesta procedand la verificari suplimentare si la retinerea dispozitivelor false/contrafacute/utilizate in
mod fraudulos, respectiv la eliminarea din joc a participantului vinovat. 
9.4 Eventualele litigii aparute intre Organizator si participanti se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în
cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti române
competente  de  la  sediul  Organizatorului.  Pentru  sesizarea  oricăror  evenimente  privind  derularea
campaniei  sau  pentru  solicitarea  de  informații  în  legătură  cu  desfășurarea  campaniei,  se  pune  la
dispozitia jucătorilor următorul numar de telefon: 0766.747.107
9.5  Prezentul  Regulament  act  a  fost  redactat  astăzi,  data  de  07  Ianuarie  2019  și  intră  în  vigoare
începând cu emiterii sale. 
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