
Pravila „POKER LJETNI RAKEBACK“ promocije 

(u daljnjem tekstu skraćeno kao: Pravila) 

 
 

Priređivač 

 

Članak 1. 

 

Promociju „Poker LJETNI RAKEBACK“ (u daljnjem tekstu skraćeno kao: promocija) 

organizira i provodi SUPER SPORT d.o.o., Zagreb, Krčka 18/d, OIB: 48471634697 (u 

daljnjem tekstu skraćeno kao: priređivač). 

 

Trajanje i uvjeti sudjelovanja u promociji 

 

Članak 2. 

 

(1) Promocija „Poker Ljetni Rakeback“ je promocija putem koje igrači ostvaruju 

pravo na bonus. 

 

(2) Promocija traje u razdoblju od 01. srpnja 2021. u 00:00 sati do 31. srpnja 2021. u 

23:59 sati, te od 01. kolovoza 2021. u 00:00 sati do 31. kolovoza 2021 u 23:59 sati 
 

Članak 3. 

 

U promociji mogu sudjelovati samo igrači koji imaju otvoren Internet račun kod 

priređivača koji im omogućuje sudjelovanje u priređivačevim igrama na sreću Poker 

putem interaktivnih prodajnih kanala on line igranja. 

 

Članak 4. 

 

Promocija se aktivira samim sudjelovanjem u igrama na sreći Poker, odnosno  

promociji sudjeluju svi igrači koji igraju Poker u razdoblju trajanja promocije.  
 

Način ostvarivanja bonusa 

 

Članak 5. 

 

(1) Bonusi se ostvaruju igrom. 

 

(2) Bonus (Rakeback) iznosi 20% iznosa ostvarenog Rake-a. 

 

(3) Rake je provizija koju priređivač naplaćuje od svake odigrane ruke u kojoj igrači 

na Poker stolovima vide Flop. 

 



(4) Iznimno od stavka 2. ovog članka, svi igrači koji ostvare minimalno 2.000,00 kn 

RakeBack-a ostvaruju pravo na dodatnih 10% Rakeback-a.  
Primjerice, igrač koji je napravio 10.000,00 kn Rake-a i time ostvario 2.000,00 kn RakeBack-a (20%), 

dobiva dodatnih 1.000,00 kn (10%) RakeBack-a, čime je ostvario ukupno 3.000,00 kn bonusa. 

 

Isplata bonusa 

 

Članak 6. 

 

Bonus ostvaren odigravanjem Poker igara za vrijeme trajanja promocije u srpnju 

2021. na račun igrača isplaćuje se na dan  01. kolovoza 2021. ili najkasnije prvi sljedeći 

radni dan. 

Bonus ostvaren odigravanjem Poker igara za vrijeme trajanja promocije u kolovozu 

2021. na račun igrača isplaćuje se na dan  01. rujna 2021. ili najkasnije prvi sljedeći 

radni dan. 

 

 
Članak 7. 

 

Ostvareni iznos bonusa koji je isplaćen na igračev Internet račun za casino/poker 

može se koristiti za daljnju igru bilo na casinu/poker-u, bilo na kladionici ili isplatiti. 
 

Završne odredbe 

Članak 8. 

 

(1) Priređivač zadržava pravo promjene Pravila ili otkazivanja ove promocije u bilo 

koje vrijeme, a osobito ukoliko to zahtijevaju tehnički ili komercijalni uvjeti ili 

neki javni uzrok. 

 

(2) O svim promjenama i novostima u promociji priređivač će igrače obavještavati 

objavama na svojoj Internet stranici. 

 

Članak 9. 

 

Ova Pravila dodatak su Općim pravilima igre na sreću klađenje te Općim pravilima 

sudjelovanja u igrama priređivača putem interneta i primjenjuju se zajedno s 

navedenim Općim pravilima. 

 

 

U Zagrebu 26. lipnja 2021. 

 

SUPER SPORT d.o.o. po direktorima 

Goranu Đuriću i Radimu Haluza 
  


