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Podmínky využívání služeb společnosti Pro Xenon Mediathek Ltd. 

 

 

21.11.2022 Verze 1.41 

 

 

1. Všeobecné 

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na používání her (jak je 
definováno níže) prostřednictvím webové stránky www.kajot-casino.com a dalších URL 
adres patřících nebo licencovaných společností Pro Xenon Mediathek Limited (dále jen 
„KAJOT“ nebo „my“), jak mohou být čas od času specifikovány, a souvisejících 
pověřených internetových, mobilních nebo jiných platforem vámi (dále jen „vy“ nebo 
„hráč“). 

1.2. Webovou stránku a hry nabízí společnost Pro Xenon Mediathek Limited (dále jen 
„KAJOT“). 

1.3. Tyto VOP představují závaznou smlouvu mezi vámi a společností KAJOT. 

1.4. Pro Xenon Mediathek Limited je společnost s ručením omezeným registrovaná na Maltě 
pod registračním číslem C54870 a podléhající maltskému právu, se sídlem na adrese 
Office 1-2288, Level G, Quantum House, 75 Abate Rigord Street, Ta' Xbiex, XBX 1120, 
Malta. 

1.5. KAJOT je společnost licencovaná na Maltě a regulovaná poskytovatelem licencí na 
hazardní hry Malta Gaming Authority, číslo licence MGA/B2C/218/2012, vydaná 
1. srpna 2018 a provozuje hry od poskytovatele třetí strany pod licencí číslo 
MGA/B2B/310/2015, vydanou 1. srpna 2018. 

1.6. KAJOT je online kasino se zákonnou a platnou licencí. Vzhledem k tomu, že naše služby 
jsou online službami a jedná se tedy o tzv. korespondenční služby (FN 1, FN 2), spadají 
do rozsahu ochrany svobody poskytování služeb, zakotveného v základním právu 
Evropské unie podle článku 56 SFEU. 

1.7. Tyto VOP vstoupí v platnost, jakmile kliknete na tlačítko „REGISTROVAT“, čímž 
společnosti KAJOT dáváte najevo, že jste si tyto VOP přečetli a přijímáte je. Používáním 
kterékoliv z webových stránek dáváte najevo, že souhlasíte s těmito VOP. 

1.8. Před kliknutím na tlačítko „REGISTROVAT“ si musíte pečlivě přečíst celé znění VOP. 
Pokud nesouhlasíte s jakýmkoliv ustanovením těchto VOP, nesmíte tyto webové stránky 
používat. 

1.9. KAJOT si vyhrazuje právo tyto VOP kdykoliv změnit, na což budete s předstihem 
upozorněni. Před pokračováním v hraní na webové stránce budete muset přijmout nové 
znění podmínek. Je vaší výhradní odpovědností vždy zkontrolovat tuto smlouvu a její 
dodatky, spolu se specifickými pravidly pro každou hru, které se rozhodnete zúčastnit, 
abyste byli informováni o všech dodatcích. Změnu těchto podmínek snadno poznáte 
podle čísla verze a data aktuálních podmínek uvedených na této stránce. 

1.10. Pokud nesouhlasíte s novou verzí VOP a přejete si vybrat jakýkoliv zůstatek a zrušit svůj 
účet, kontaktujte zákaznický servis. 

1.11. Plně rozumíte a souhlasíte, že jste vázáni všeobecnými obchodními podmínkami 
obsaženými v tomto dokumentu a jejich revizemi. 



- 2 - 

1.12. Pravidla a vysvětlení pravidel každé hry uvedené samostatně na webových stránkách 
jsou začleněny do těchto VOP formou odkazu. 

1.13. Tyto VOP jsou publikovány v mnoha jazycích pro informační účely a poskytnutí snadného 
přístupu hráčům. Všechny verze odrážejí stejné principy.  Je-li k dispozici, má přednost 
verze v jazyce hráče, v opačném případě má vždy hlavní prioritu anglická verze. 

 

2. Způsobilost k využívání služeb společnosti KAJOT 

2.1. Jakékoliv hry se můžete zúčastnit pouze v případě, že: 

2.1.1. Je vám nejméně osmnáct (18) let nebo jste v jurisdikci svého bydliště dovršili zákonnou 
věkovou hranici plnoletosti. 

2.1.2. Můžete se legálně účastnit her v souladu s platnými zákony v jurisdikci vašeho bydliště. 

2.1.3. Nejste obyvatelem Bosny a Hercegoviny, Ruské federace, Singapuru, Turecka, Ukrajiny, 
Spojeného království nebo Spojených států amerických. 

2.2. KAJOT si vyhrazuje právo kdykoliv omezit registrace z jakékoliv země tím, že danou zemi 
odstraní z registračního formuláře.  Pokud v registračním formuláři nenajdete svou zemi 
pobytu, kontaktujte náš zákaznický servis předtím, než budete v registraci pokračovat. 

2.3. Pokud jste obyvatelem Nizozemska nebo některého z jeho území, musíte před účastí v 
kterékoliv hře prokázat svou totožnost. 

2.4. Je zcela a výhradně vaší odpovědností vyhledat a zajistit, že hraním her nebudete porušovat 
zákony, které se na vás vztahují.  V případě zrušení vašeho účtu v důsledku nedodržení 
těchto smluvních podmínek dojde k propadnutí všech vkladů a zůstatku na vašem účtu. 

 

3. Členský účet 

3.1. Registrace a založení členského účtu 

3.1.1. Abyste mohli sázet na kterékoliv z webových stránek, musíte se nejprve zaregistrovat 
u společnosti KAJOT a založit si účet („členský účet“). Registraci musíte provést 
osobně. 

3.1.2. Můžete mít pouze jeden členský účet. Pokud se pokusíte založit více než jeden 
členský účet, všechny sázkařské účty, které se pokusíte založit, mohou být 
zablokovány nebo zrušeny. Během registračního procesu pořídí společnost KAJOT 
tzv. „otisk“ vašeho systému.  Tento otisk může být použit mimo jiné k identifikaci 
hráče za účelem ověření jeho účtu, aby se zabránilo vytváření více účtů. Účty jsou 
omezeny na jeden na hráče, domácnost, e-mailovou adresu, IP adresu, zařízení, 
kreditní kartu nebo bankovní účet, pokud není uvedeno jinak. 

3.1.3. Pokud se KAJOT rozhodne ponechat otevřený jeden účet, bude to první účet, který si 
u společnosti KAJOT založíte, a na který budou převedeny vaše případné zbývající 
vklady.  Všechny výhry na duplicitních účtech budou automaticky zneplatněny. 

3.1.4. Žádost o založení členského účtu se provádí vyplněním registračního formuláře a jeho 
odesláním společnosti KAJOT přes internet. KAJOT si vyhrazuje právo odmítnout 
založení členského účtu. 

3.1.5. Do registračního formuláře musíte zadat všechny požadované povinné údaje, 
zejména svou totožnost, adresu a kontaktní údaje, včetně platné e-mailové adresy, 
bydliště a příslušných platebních údajů. Všechny uvedené informace musí být 
pravdivé a správné. Je vaší výhradní odpovědností zajistit, aby vámi poskytnuté 
informace byly pravdivé, úplné a správné. Tímto jste informováni, že společnost 
KAJOT prověřuje (ať už sama nebo prostřednictvím třetích stran) hráče provádějící 
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vklady a může zablokovat nebo zrušit členský účet, pokud zjistí, že poskytujete 
nepravdivé nebo zavádějící informace. 

3.1.6. Pokud jste vy nebo některý z vašich rodinných příslušníků politicky exponovanými 
osobami (PEP) nebo konečnými skutečnými vlastníky (UBO), musíte to oznámit 
společnosti KAJOT ihned po registraci svého účtu.  V tomto případě musíte předložit 
podpůrnou dokumentaci. 

3.1.7. Pokud jste rezidentem některé z následujících zemí, musíte to oznámit společnosti 
KAJOT ihned po registraci svého účtu: Afghánistán, Bělorusko, Barma/Myanmar, 
Burundi, Středoafrická republika, Čína, Pobřeží slonoviny, Konžská demokratická 
republika, Egypt, Eritrea, Etiopie, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Írán, Irák, Laos, 
Libanon, Libérie, Libye, Nigérie, Severní Korea, Sierra Leone, Somálsko, Jižní 
Súdán, Súdán, Sýrie, Tunisko, Uganda, Vanuatu, Jemen, Zimbabwe 

3.1.8. Pokud zjistíte, že máte více členských účtů pod různými jmény, musíte to okamžitě 
oznámit společnosti KAJOT. 

3.1.9. V rámci registračního procesu si musíte zvolit uživatelské jméno a heslo, které budete 
používat pro přihlašování na web(y). Je vaší výhradní odpovědností zajistit, aby 
vaše přihlašovací údaje byly bezpečně uchovávány. Své přihlašovací údaje nesmíte 
nikomu prozradit. KAJOT nenese odpovědnost za jakékoliv zneužití vašeho 
členského účtu třetími stranami v důsledku prozrazení vašich přihlašovacích údajů 
jakékoliv třetí straně, ať už je takové prozrazení úmyslné nebo náhodné, aktivní 
nebo pasivní. 

3.1.10. Jste povinni informovat včas KAJOT o jakýchkoliv změnách osobních údajů, které 
jste poskytli. Můžete být požádáni o poskytnutí listinného důkazu o jakýchkoliv 
změnách vašich osobních údajů. 

3.1.11. Nejste oprávněni převádět finanční prostředky ze svého členského účtu jiným 
hráčům nebo přijímat peníze od jiných hráčů na svůj členský účet. 

3.1.12. KAJOT si vyhrazuje právo odmítnout registraci hráče nebo zrušit účet podle 
vlastního uvážení, vždy však dodrží již platné smluvní závazky. 

3.2. Vklady na členský účet 

3.2.1. Jakékoliv hry se můžete zúčastnit, pouze pokud máte na svém členském účtu 
dostatek finančních prostředků. KAJOT vám za účast v jakékoliv hře nepřizná žádný 
kredit. 

3.2.2.  Částky, které převedete společnosti KAJOT, se posuzují jako svěřenecké vklady v 
souladu s definicí maltského zákona o hazardních hrách. 

3.2.3. Minimální výše vkladu je 10 EUR. Maximální výše vkladu je 2000 EUR.  

3.2.4. Pro vložení finančních prostředků na svůj členský účet můžete použít kteroukoliv z 
metod uvedených na příslušných webových stránkách, které mohou být čas od času 
upraveny. V současné době jsou k dispozici následující metody: 

3.2.4.1. Visa / Master Card 

3.2.4.2. Maestro 

3.2.4.3. NETeller 

3.2.4.4. Moneybookers/Skrill 

3.2.4.5. Trustly 

3.2.4.6. PaySafeCard 

3.2.4.7. NeoSurf 
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3.2.4.8. Sofort 

3.2.4.9. mBankomat  

3.2.4.10. PayPal 

3.2.4.11. Gigadat/INTERAC 

3.2.4.12. MuchBetter 

3.2.5. Vklad se na vašem účtu zobrazí podle následujících podmínek: 

Způsob vkladu  Časový interval  

Kreditní/debetní karta Okamžitě  

Bankovní převod online Okamžitě 

Elektronická peněženka  Okamžitě 

Předplacená karta Okamžitě 

Bankovní převod  3 až 4 pracovní dny  

Mobilní platba Okamžitě 

3.2.6. V závislosti na zvolené metodě mohou být vklady zpoplatněny. Vaše banka vám může 
nezávisle účtovat poplatky za bankovní převody a další způsoby platby. 

3.2.7. KAJOT si vyhrazuje právo použít další postupy a prostředky k ověření vaší identity při 
provádění vkladů na členský účet, včetně postupu „poznej svého klienta“ (KYC). 

3.2.8. Společnost KAJOT má právo jmenovat poskytovatele platebních řešení, kteří budou 
jednat, přijímat a/nebo hradit finanční prostředky jejím jménem. 

3.2.9. Platby přijímáme v eurech. Veškeré platby přijaté společností KAJOT v jiné než výše 
uvedené měně budou převedeny na eura podle obvyklého směnného kurzu. 
Upozorňujeme, že všechny příplatky za směnu měn jsou splatné vámi. 

3.2.10. Při použití kreditní nebo debetní karty pro vkládání finančních prostředků budou 
vaše prostředky zúčtovány až poté, co KAJOT obdrží schvalovací a autorizační kód. 
Pokud KAJOT takovou autorizaci neobdrží, prostředky nebudou na váš účet 
připsány. 

3.2.11. Kreditní zůstatky na členském účtu nebudou úročeny. 

3.2.12. Před schválením jakékoliv žádosti o výběr musíte všechny vklady prosázet alespoň 
jednou. 

3.2.13. Jakmile dosáhnete nashromážděných vkladů ve výši 2000 EUR během 180denního 
pohyblivého období, musíte společnosti KAJOT předložit své doklady totožnosti a 
nebudete moci provádět vklady.  Po ověření dokumentace, budete moci znovu 
provádět vklady na svůj členský účet. 

3.3. Výplaty 

3.3.1. Po určení výsledku hry nebo potvrzení výsledku události společností KAJOT budou 
všechny výhry převedeny na váš členský účet. 

3.3.2. Pokud KAJOT omylem připíše na váš členský účet výhry, které vám nepatří, ať už z 
důvodu technické nebo lidské chyby či jinak, částka zůstane jejím majetkem a bude 
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odečtena z vašeho členského účtu. Pokud jste takto neschválené finanční 
prostředky vybrali předtím, než se společnost KAJOT dozvěděla o chybě, bude bez 
ohledu na jiné opravné prostředky a kroky, které mohou být dostupné ze zákona, 
omylem zaplacená částka představovat dluh, který máte vůči společnosti KAJOT. V 
případě nesprávného připsání jste povinni o tom neprodleně informovat KAJOT e-
mailem. 

3.3.3. KAJOT provede dodatečné ověřovací postupy před první výplatou a vyhrazuje si 
právo provádět další ověřovací postupy v budoucnu. 

3.3.4. KAJOT si vyhrazuje právo odmítnout jakékoliv dokumenty, které nejsou poskytovány v 
angličtině nebo němčině nebo nejsou opatřeny oficiálním anglickým překladem. 

3.3.5. Tímto souhlasíte, že KAJOT nebudete považovat za finanční instituci a nebudete 
očekávat žádné úroky z vkladů nebo výher. 

3.4. Výběry z členského účtu 

3.4.1. Pro výběr finančních prostředků z členského účtu můžete použít kteroukoliv z metod 
uvedených na příslušných webových stránkách, které mohou být čas od času 
upraveny. V současné době jsou k dispozici následující metody: 

3.4.1.1. Visa/Mastercard (iCard) 

3.4.1.2. NETeller 

3.4.1.3. Moneybookers/Skrill 

3.4.1.4. Trustly 

3.4.1.5. NeoSurf 

3.4.1.6. PayPal 

3.4.1.7. Gigadat/INTERAC 

3.4.1.8. MuchBetter 

3.4.2. Minimální částka pro výběr je 20 EUR. Maximální částka pro výběr je 1000 EUR za 
den.  

3.4.3. Před schválením jakékoliv žádosti o výběr musíte všechny vklady prosázet alespoň 
jednou. 

3.4.4. Libovolnou částku až do výše zůstatku („Dostupné k sázení“) na vašem účtu KAJOT 
vyberete vydáním platného oznámení společnosti KAJOT o provedení výběru na 
webu. 

3.4.5. Pro uvolnění zůstatku na členském účtu a výběr všech prostředků musíte nejprve 
zrušit všechny hry, které jste zahájili a/nebo vytvořili a které zůstávají nevyřízené. 

3.4.6. Oznámení o výběrech musí být provedeno prostřednictvím webové stránky. KAJOT 
nebude akceptovat požadavky na výběr podané telefonicky nebo elektronickou 
poštou. Zaměstnanci společnosti KAJOT musí tyto podmínky vždy dodržovat. 

3.4.7. KAJOT nabízí širokou škálu způsobů výběru. Výběry mohou být zpoplatněny v 
závislosti na zvolené metodě. Jakékoliv výhry nad výše uvedenou částku lze vybrat 
způsobem, který jste zvolili pro provádění vkladů. Aktuální poplatky za výběry pro 
různé způsoby plateb naleznete v sekci „Moje kasino“ a „Výběr peněz“. Kromě 
těchto poplatků si může vaše banka účtovat další manipulační poplatek. Tyto 
poplatky se mohou v průběhu času lišit. 

3.4.8. KAJOT si před prvním výběrem vyžádá identifikační doklady. KAJOT si může vyžádat 
identifikační doklady pro všechny další výběry. Pro výběry finančních prostředků, 
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které nebyly použity pro hraní her, budou provedeny rozšířené postupy náležité 
péče. 

3.4.9. Ke kontrole totožnosti budou akceptovány následující dokumenty: 

 Průkaz totožnosti s fotografií: pas, řidičský průkaz, přední a zadní 
strana občanského průkazu 

Doklad o adrese: Zadní strana občanského průkazu, doklad o pobytu, 
účet za plyn, vodu nebo elektřinu, výpis z bankovního účtu nebo 
kreditní karty. 

Průkaz totožnosti bude akceptován pouze jako jeden dokument, tedy průkaz 
totožnosti s fotografií NEBO doklad o adrese.  KAJOT si vyhrazuje právo 
požadovat kopie jakýchkoliv platebních metod, které jste použili.  

3.4.10. Výběry z účtu KAJOT budou autorizovány společností KAJOT po provedení 
nezbytných kontrol proti podvodům.  Vyřízení proběhne do 24 hodin od podání 
žádosti o výběr. 

3.4.11. Bez předchozího vkladu pomocí jedné z podporovaných metod výběru nelze provést 
výběr. Viz 3.4.1. 

3.4.12. Výběry budou poukázány pouze na stejný účet, ze kterého pocházely prostředky 
zaplacené na účet hráče, kromě případných poplatků za zpracování a jakýchkoliv 
omezení výběru prostředků, které nebyly použity pro sázení. KAJOT vám na vaši 
žádost zašle jakékoliv výběry nejpozději do pěti pracovních dnů, je-li to možné, po 
obdržení žádosti o výběr.  

3.4.13. Po provedení výběrů v celkové výši 1000 EUR musíte společnosti KAJOT dodat 
výpis z banky, kreditní karty, elektronické peněženky nebo podobný výpis s alespoň 
jedním vkladem na adresu společnosti KAJOT. 

3.5. Nečinné a neaktivní členské účty 

3.5.1. Neaktivní účet je účet, ke kterému se nikdo nepřihlásil po dobu 12 měsíců a na kterém 
je zůstatek v reálné měně. 

3.5.2. Nepoužívaný účet je účet, ke kterému se nikdo nepřihlásil po dobu 30 měsíců a na 
kterém je zůstatek v reálné měně. 

3.5.3. V případě zneaktivnění účtu vás KAJOT kontaktuje. Pokud vás po 12 měsících od 
posledního přihlášení nebudeme moci kontaktovat, společnost KAJOT si za vedení 
účtu bude účtovat administrativní měsíční poplatek 5 EUR a vynaloží přiměřené 
úsilí, aby vás kontaktovala. 

3.5.4. Pokud po započetí účtování administrativního poplatku, a před tím, než KAJOT označí 
účet jako nepoužívaný, začnete účet opět používat, vrátím vám KAJOT na vaši 
žádost účtované administrativní poplatky. 

3.5.5. Pokud je váš členský účet po dobu třiceti měsíců nepoužívaný, KAJOT vám převede 
zůstatek na vašem členském účtu, nebo pokud vás nebude možné najít, použije 
zbývající peníze na financování odpovědného hraní. 

3.6. Zrušení účtu 

3.6.1. Svůj účet můžete kdykoliv zrušit a KAJOT vám vrátí veškeré prostředky z členského 
účtu po odečtení příslušných poplatků za výběr. Pokud chcete zrušit svůj členský 
účet, musíte nejprve zrušit všechny hry, které jste zahájili a které zůstávají 
nevyřízené. Pokud chcete trvale zrušit svůj účet, použijte kontaktní formulář nebo 
zašlete společnosti KAJOT e-mail s kontaktními údaji.  Povinné údaje: jméno a 
příjmení, e-mailová adresa, datum narození, poštovní adresa. 
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3.6.2. Způsob vyplacení bude na našem absolutním uvážení. 

3.6.3. KAJOT si vyhrazuje právo uzavřít váš členský účet a vrátit vám „zůstatek na účtu“, s 
výhradou odečtení příslušných poplatků za výběr, na základě vlastního absolutního 
uvážení a bez jakékoliv povinnosti uvést důvod nebo vás předem upozornit. 

 

4. Povinnosti hráče 

4.1. Tímto prohlašujete a zaručujete, že: 

4.1.1. Jste starší 18 let nebo jste dosáhli plnoletosti v jurisdikci vašeho bydliště (v případě 
Estonska je to například 21 let) a podle platných zákonů máte právo účastnit se her 
nabízených na webových stránkách. 

4.1.2. Se účastníte her výhradně ve své osobní neprofesionální roli, a to pouze z 
rekreačních a zábavních důvodů. Tuto webovou stránku a svůj členský účet budete 
používat pouze a výhradně za účelem skutečné účasti ve hrách, nikoliv za finančním 
nebo jiným účelem; 

4.1.3. Se zúčastníte hry svým vlastním jménem, nikoliv jménem jiné osoby; 

4.1.4. Veškeré informace, které poskytnete společnosti KAJOT během platnosti této smlouvy 
jsou pravdivé, úplné a správné a že společnost KAJOT neprodleně informujete o 
jakékoliv změně těchto informací; 

4.1.5. Jste výhradně odpovědní za vykazování a účtování všech daní, které se na vás 
vztahují podle příslušných zákonů za jakékoliv výhry, které obdržíte od společnosti 
KAJOT; 

4.1.6. Peníze, které vložíte na svůj členský účet, nepocházejí z nezákonné činnosti nebo 
zdroje; 

4.1.7. Berete na vědomí, že účastí ve hrách podstupujete riziko ztráty peněz vložených na 
členský účet; 

4.1.8. Nejste a nebudete zapojeni do žádné podvodné, tajně dohodnuté nebo jiné 
nezákonné činnosti v souvislosti s vaší účastí nebo účastí třetích stran v jakékoliv 
hře a nebudete používat žádné softwarem podporované metody nebo techniky či 
hardwarová nebo jakákoliv jiná zařízení (jako jsou roboti), která mohou narušovat 
normální průběh her. Společnost KAJOT si tímto vyhrazuje právo v případě 
takového chování zrušit platnost jakékoliv sázky; 

4.1.9. Při provádění vkladů a výběrů finančních prostředků na členský účet a z něj budete 
používat pouze platnou kreditní kartu a jiné finanční nástroje, které podle zákona 
vlastníte. 

4.1.10. Poskytovaný počítačový software je majetkem společnosti KAJOT nebo jiných 
třetích stran a je chráněn autorským právem a dalšími zákony o duševním 
vlastnictví. Software smíte používat pouze pro své osobní, rekreační účely v souladu 
se všemi pravidly, podmínkami a ustanoveními zde stanovenými a v souladu se 
všemi platnými zákony, pravidly a předpisy. 

4.1.11. Při hraní her na webových stránkách se budete chovat stejně jako při hraní 
jakýchkoliv jiných her. Budete zdvořilí k ostatním hráčům a zástupcům společnosti 
KAJOT a vyvarujete se hrubých nebo obscénních komentářů. 

4.2. Nejste oprávněni převádět finanční prostředky ze svého členského účtu jiným hráčům nebo 
přijímat peníze od jiných hráčů na svůj členský účet nebo převádět, prodávat anebo získávat 
členské účty. 
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4.3. V mimořádných případech můžeme omylem potvrdit sázku nebo provést platbu, popřípadě 
uvést nesprávné údaje v tabulce výher nebo zobrazit nepřesné kurzy, ať už omylem nebo v 
důsledku technických nebo provozních problémů. Ve všech těchto případech si KAJOT 
vyhrazuje právo zrušit všechny přijaté sázky obsahující takovou chybu, nebo napravit chybu 
opětovným vypořádáním všech sázek za správné ceny/rozpětí – popřípadě za správných 
podmínek –, které měly platit v době, kdy byla sázka uskutečněna bez přítomnosti chyby. 

4.4. Pokud se dozvíte o možných chybách nebo neúplnosti softwaru, souhlasíte s tím, že se 
zdržíte jejich zneužívání. Kromě toho souhlasíte, že jakoukoliv chybu nebo neúplnost 
okamžitě nahlásíte společnosti KAJOT. Pokud nesplníte povinnosti uvedené v tomto odstavci, 
má KAJOT právo na plnou náhradu všech nákladů souvisejících s chybou nebo neúplností, 
včetně nákladů vzniklých v souvislosti s příslušnou chybou/neúplností a neúspěšným 
oznámením z vaší strany. 

4.5. V případě, že v tabulce výplat v softwaru budou zobrazeny chybné údaje, bude považována 
za platnou a použitelnou tabulka výher v „popisu hry“. 

4.6. V případě, že se hra během spuštění přeruší z důvodu selhání systému společnosti KAJOT, 
vám připíšeme vsazenou částku zpět na váš členský účet nebo – pokud účet již neexistuje – 
vám částku vrátíme vhodným způsobem; pokud máte na členském účtu v době přerušení hry 
kredit, převedeme na váš členský účet peněžní hodnotu kreditu nebo – pokud účet již 
neexistuje – vám částku vrátíme vhodným způsobem. 

4.7. V případě, že z důvodu technické chyby nebudou výhry připsány na váš členský účet, musíte 
okamžitě přestat hrát a informovat společnost KAJOT jedním ze způsobů uvedených v článku 
8.1, aby mohly být herní transakce odpovídajícím způsobem přezkoumány a opraveny. 

4.8. Pokud vám KAJOT nevrátí veškeré finanční prostředky (po odečtení poplatků za výběr) při 
zrušení, zablokování nebo vyloučení vašeho členského účtu, máte povinnost kontaktovat 
společnost jedním ze způsobů uvedených v článku 8.1. Společnost KAJOT poté žádost 
prozkoumá, a pokud bude schválena, přijme veškerá nezbytná opatření, aby vám finanční 
prostředky vrátila. 

4.9. V případě, že se hra během spuštění přeruší z důvodu selhání vašeho systému nebo síťové 
chyby, společnost KAJOT vám připíše vsazenou částku zpět na váš členský účet nebo – 
pokud účet již neexistuje – vám částku vrátí vhodným způsobem. Pokud bude hra dokončena 
na straně serveru, KAJOT bude hru považovat za úspěšně dokončenou. To se vztahuje na 
výběr vsazené částky, která zahrnuje všechny výherní částky vygenerované v důsledku 
výsledku hry. Platí to také v případě připsání všech výher během bonusových her, které 
mohly být připsány jako výsledek přerušené hry. 

4.10. KAJOT si vyhrazuje právo odmítnout nebo omezit sázky. Nejste oprávněni vsadit 
částku přesahující váš členský účet. Výhry budou připsány na váš členský účet. 

4.11. KAJOT si vyhrazuje právo zadržet platby, pokud existuje podezření nebo důkazy o 
manipulaci se systémem kasina. Proti vám nebo jakékoliv jiné osobě, která manipulovala se 
systémem kasina nebo se o to pokusila, budou vznesena trestní obvinění. KAJOT si 
vyhrazuje právo ukončit anebo změnit jakékoliv hry nebo akce nabízené na webových 
stránkách. 

4.12. Za účelem dokončení jakékoliv transakce může společnost KAJOT provádět 
ověřovací kontroly jménem vlastním nebo třetí strany (mimo jiné včetně regulačních orgánů), 
aby se potvrdilo zákonné vlastnictví a původ příslušných peněz, identita žadatele, a za 
účelem vyhovění stávajícím ustanovením o boji proti praní špinavých peněz. 

4.13. Všechny transakce budou kontrolovány, aby se zabránilo praní špinavých peněz. 
Společnost KAJOT ohlásí jakoukoliv podezřelou transakci příslušným kompetentním 
maltským orgánům. Pokud se dozvíte o jakékoliv podezřelé aktivitě související s kteroukoliv 
hrou na webových stránkách, musíte to okamžitě nahlásit společnosti KAJOT. KAJOT může 
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pozastavit, zablokovat nebo zrušit členský účet a zadržet finanční prostředky, pokud to 
vyžaduje zákon o prevenci praní špinavých peněz. 

 

5. Zodpovědné hraní 

5.1. Podle svého uvážení se můžete vyloučit z hraní jakýchkoliv her na našich webových 
stránkách. Období sebevyloučení může být na dobu určitou nebo neurčitou. 

5.2. Při zakládání členského účtu si můžete také nastavit maximální vklad, výši sázky a prohry a 
limity pro počet a dobu přihlášení. Při překročení limitu maximální sázky bude váš členský 
účet automaticky zablokován a bude vám odepřen přístup ke hrám. 

5.3. Pokud se rozhodnete pro sebevyloučení výše uvedenými způsoby, změna limitů na nižší 
hodnoty se projeví minimálně po 1 dnu. Pokud se rozhodnete pro neomezené sebevyloučení, 
musíte pro aktivaci kontaktovat naši zákaznickou podporu a změna na nižší hodnoty se 
projeví za 7 dnů. 

5.4. Denní limity se vynulují o půlnoci SEČ po skončení 24hodinové lhůty, která začne běžet poté, 
co byl limit nastaven. 

5.5. Týdenní limity se vynulují o půlnoci SEČ ze soboty na neděli. 

5.6. Po uplynutí jedné hodiny přerušíme vaši hru, abychom provedli kontrolu.  Uvidíte přehled své 
čisté pozice a budete muset zodpovědět otázku, jestli chcete pokračovat v hraní.  Her se 
budete moci zúčastnit až po udělení souhlasu. 

5.7. Pokud se domníváte, že můžete mít problém v souvislosti s hazardními hrami, navštivte 
stránku věnovanou zodpovědnému hraní – odkaz naleznete v patičce webu. 

 

6. Pravidla kasina 

6.1. Peníze držené společností KAJOT vaším jménem jsou hodnoceny jako svěřenecké vklady. 
Pozitivní zůstatek na vašem hráčském účtu o skutečné peníze vám umožňuje účastnit se 
hazardních her nabízených společností KAJOT. Stisknutím tlačítka hrát opravňujete KAJOT k 
zahájení sázky vaším jménem. Jakmile je sázka vygenerována, sázka se v zákonné vteřině 
promění ve svěřenecký vklad, který KAJOT musí ponechat na Vaše jméno a Váš zájem. 
Svěřenecká povinnost byla splněna, jakmile je sázka učiněna vaším jménem, bez ohledu na 
výsledek. 

6.2. Sázky jsou dovoleny v následujícíh hodnotách: 1 cent, 2 centy, 5 centů, 10 centů, 20 centů, 
50 centů, 1 EURO, 2 EURA, 5 EUR, 10 EUR, 20 EUR, 40 EUR, 50 EUR, 60 EUR a 80 EUR. 

 

7. Ochrana soukromí 

7.1. Tímto berete na vědomí a akceptujete, že pro KAJOT je nezbytné sbírat a dále zpracovávat 
vaše osobní údaje za účelem zpřístupnění a používání webových stránek a umožnění účasti 
ve hrách. Všechny shromážděné osobní údaje musí KAJOT za účelem poskytování služeb 
po potřebnou dobu ukládat. 

7.2. Společnost KAJOT bere tímto na vědomí, že je při shromažďování vašich osobních údajů dle 
předchozího odstavce vázána ustanoveními oddílu 440 zákona o ochraně údajů zařazeného 
do Sbírky zákonů Maltské republiky. Společnost KAJOT bude vaše osobní údaje chránit a 
bude respektovat vaše soukromí v souladu s nejlepší obchodní praxí a platnými zákony. 

7.3. Společnost KAJOT bude vaše osobní údaje používat pouze k tomu, aby vám mohla umožnit 
účastnit se her a provádět operace související s vaší účastí ve hrách, a za účelem 
prověřování v souvislosti s vaší účastí v těchto hrách. 

7.4. Vaše osobní údaje nebudou sdělovány třetím stranám, nebude-li jejich sdělení nutné za 
účelem zpracování vašich žádostí v souvislosti s vaší účastí ve hrách nebo nebude-li to 
vyžadovat zákon. Vzhledem k tomu, že za určité části celkového fungování nebo provozu 
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těchto internetových stránek mohou nést odpovědnost obchodní partneři, dodavatelé nebo 
poskytovatelé služeb společnosti KAJOT, mohou být vaše osobní údaje sdělovány jim. 
Interně budou mít k vašim osobním údajům přístup zaměstnanci společnosti KAJOT, jako 
např. pracovníci zákaznické podpory a týmu pro zajišťování plateb, aby mohli poskytovat 
nezbytnou podporu a aby byli schopni vykonávat svoji pracovní činnost. Se všemi těmito 
sděleními tímto vyjadřujete svůj souhlas. 

7.5. Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás společnost KAJOT uchovává. 

7.6. Abychom vám mohli poskytovat efektivní službu, může být pro společnost KAJOT a/nebo její 
poskytovatele služeb nezbytné předávat vaše osobní údaje z jedné země do druhé v rámci 
celého světa. S tímto předáváním vašich osobních údajů tímto vyjadřujete svůj souhlas. 

7.7. Při zpracovávání vašeho členského účtu a s ním souvisejících transakcí se společnost 
KAJOT může uchýlit ke sdělování údajů agenturám pro úvěrové hodnocení, agenturám pro 
odhalování podvodů a agenturám proti praní špinavých peněz. S těmito sděleními tímto 
vyjadřujete svůj souhlas. 

7.8. Můžeme vás také informovat o změnách, nových službách a akcích, o kterých 
předpokládáme, že by vás mohly zajímat. Zaškrtnutím příslušného políčka při registraci si 
můžete vybrat, zda chcete tyto přímé marketingové údaje dostávat. Tyto služby můžete 
kdykoli odhlásit v nabídce „Moje Casino“. 

7.9. Jakékoli změny údajů, které jste poskytl(a) v době registrace a vytváření svého členského 
účtu, musíte společnosti KAJOT neprodleně oznámit prostřednictvím změny svého profilu 
nebo jiným způsobem. 

7.10. Společnost KAJOT předá vaše osobní údaje příslušným orgánům Maltské republiky, 
bude-li jí to nařizovat zákon, a neponese odpovědnost za žádné důsledky, které by její 
jednání podle práva mohlo mít. 

7.11. Soubory cookie – KAJOT používá na svých webových stránkách soubory cookie. 
Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné pomáhají zlepšit webovou stránku a váš hráčský 
zážitek. Existují nezbytné, funkční a statistické soubory cookie. 

7.11.1. Nezbytné – Nezbytné soubory cookie, které nelze deaktivovat a bez kterých webová 
stránka nemůže správně fungovat. Pomáhají zpřístupnit webové stránky tím, že 
umožňují základní funkce, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným 
oblastem webové stránky. Tyto soubory cookie neukládají žádné osobní údaje. 

7.11.2. Funkční – Tyto soubory cookie umožňují webové stránce poskytovat rozšířené 
funkce. Pokud tyto soubory cookie nepovolíte, některé nebo všechny funkce na 
webové stránce nemusí fungovat správně. 

7.11.3. Statistické – Tyto soubory cookie nám jako provozovatelům webových stránek 
pomáhají porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s našimi webovými stránkami a 
odkud přicházejí. Všechny informace v souborech cookie jsou anonymizované a 
nejsou osobní. 

7.11.4. Platnost Cookie 

Třída Název Cookie Typ Platnost 

Nezbytné Camp Vytrvalé 1 Měsíc 

Nezbytné cookieConfirmed Vytrvalé 10 let 

Nezbytné Cookiesession1 Vytrvalé 1 Rok 

Nezbytné language Vytrvalé 1 Rok 

Nezbytné PORTALJSESSION Vytrvalé Konec Relace 

Nezbytné loggedin Vytrvalé Konec Relace 

Nezbytné csfcsc Vytrvalé Konec Relace 

Funkční _zlcmid Vytrvalé 1 Rok 

Statistické _ga Vytrvalé 2 Roky 
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Statistické _gat Vytrvalé 1 Minuta 

Statistické _gid Vytrvalé 24 Hodin 

Statistické _pk_id.* Vytrvalé 13 Měsíců 

Statistické _pk_ref.x Vytrvalé 6 Měsíců 

Statistické _pk_ses.* Vytrvalé 30 Minut 

 

 

8. Stížnosti 

8.1. V případě stížnosti máte možnost: 

8.1.1. obrátit se na společnost KAJOT telefonicky na čísle 00356 272 21112, 

8.1.2. kontaktovat zákaznickou podporu prostřednictvím elektronické pošty na adrese 
support@kajot-casino.com. 

8.2. Ohlášenou záležitost se společnost KAJOT pokusí vyřešit rychle a dle svých nejlepších 
schopností. 

Pokud z nějakého důvodu nebudete spokojeni z vyřešením Vaší stížnosti společností 
KAJOT, můžete podat stížnost na organizaci The POGG, která je určena výhradně pro 
alternativní řešení sporů (Alternative Dispute Resolution -ADR): 
 
The POGG 
PO Box 2089 
Livingston 
EH54 0GF 

Email: complaints@thepogg.com 

Website: https://thepogg.com/submit-complaint/ 
8.3.  

9. Omezení odpovědnosti 

9.1. Na tyto internetové stránky vstupujete a her se účastníte na své vlastní nebezpečí. Tyto 
internetové stránky a hry se poskytují bez jakékoli záruky (ať již výslovné nebo implicitní). 

9.2. Aniž by tím byla dotčena všeobecná platnost ustanovení předchozího odstavce, společnost 
KAJOT, její jednatelé, zaměstnanci, partneři ani poskytovatelé služeb: 

9.2.1. nezaručují, že software nebo tyto internetové stránky jsou ke svému účelu vhodné; 

9.2.2. nezaručují, že software a tyto internetové stránky neobsahují chyby; 

9.2.3. nezaručují, že tyto internetové stránky a/nebo hry budou přístupné bez přerušení; 

9.2.4. neponesou odpovědnost za žádné ztráty, náklady, výlohy ani škody (ať již přímé, 
nepřímé, zvláštní, následné, vedlejší nebo jiné), které by mohly v souvislosti s vaším 
používáním těchto internetových stránek nebo s vaší účastí ve hrách vzniknout. 

9.3. Tímto souhlasíte s tím, že společnost KAJOT, její jednatele, zaměstnance, partnery i 
poskytovatele služeb v plném rozsahu odškodníte a zbavíte odpovědnosti za jakékoli 
náklady, výlohy, ztráty, škody, nároky a závazky, které by mohly v souvislosti s vaším 
používáním těchto internetových stránek nebo s vaší účastí ve hrách vzniknout. 

 

10. Porušení podmínek, pokuty a ukončení smlouvy 

10.1. Porušíte-li kterékoli ustanovení těchto podmínek nebo bude-li mít společnost KAJOT 
přiměřený důvod vás podezírat, že jste se jejich porušení dopustil(a), vyhrazuje si společnost 
KAJOT právo nevytvořit, pozastavit nebo zrušit váš členský účet, zadržet výplatu vaší výhry a 
tyto finanční prostředky použít k úhradě jakýchkoli vámi splatných škod. 

10.2. Bude-li mít společnost KAJOT podezření, že se při používání těchto internetových 
stránek účastníte nezákonných nebo podvodných aktivit, že porušujete tuto smlouvu, že máte 



- 12 - 

potíže s věřiteli nebo že naši podnikatelskou činnost poškozujete jiným způsobem, bude 
společnost KAJOT zcela dle svého vlastního uvážení oprávněna zmrazit nebo zrušit váš účet 
nebo zrušit jakékoli sázky. 

10.3. Berete na vědomí, že společnost KAJOT bude mít poslední slovo při rozhodování o 
tom, zda jste pravidla či podmínky společnosti KAJOT porušil(a) takovým způsobem, že to 
bude mít za následek pozastavení nebo trvalý zákaz vašich aktivit na našich internetových 
stránkách. 

 

11. Duševní vlastnictví 

11.1. Společnost KAJOT je jediným vlastníkem ochranné známky KAJOT i loga KAJOT. 
Jakékoli neoprávněné použití ochranné známky KAJOT a loga KAJOT může mít za následek 
trestní stíhání. 

11.2. www.kajot-casino.com je URL společnosti KAJOT a tato internetová adresa nesmí být 
bez našeho předchozího písemného souhlasu neoprávněně použita na žádných jiných 
internetových stránkách ani digitální platformě. 

11.3. Společnost KAJOT je vlastníkem nebo právoplatným koncesionářem práv 
k technologiím, softwaru a obchodním systémům používaným na těchto internetových 
stránkách. 
Obsah i struktura internetových stránek společnosti KAJOT jsou chráněny autorským právem 
© a databázovými právy na jméno společnosti KAJOT. Všechna práva jsou vyhrazena. 
Autorská práva k těmto internetovým stránkám, včetně veškerých textů, grafických prvků, 
kódu, souborů a odkazů náleží společnosti KAJOT a bez našeho písemného souhlasu nesmí 
být tato stránka v celém svém rozsahu ani zčásti reprodukována, šířena ani ukládána. Vaše 
registrace a používání našeho systému vám tudíž neposkytuje žádná práva k duševnímu 
vlastnictví, které náš systém obsahuje. 

11.4. Odkazy na tyto internetové stránky a kteroukoli jejich část nesmí být bez předchozího 
písemného souhlasu společnosti KAJOT uvedeny na žádných jiných internetových stránkách. 

11.5. Souhlasíte s tím, že nebudete používat žádné automatické ani manuální zařízení 
k monitorování internetových stránek společnosti KAJOT ani jejich obsahu. Jakékoli 
neoprávněné použití nebo reprodukování může být trestně stíháno. 

 

12. Oddělitelnost ustanovení 

12.1. Stane-li se kterékoli ustanovení těchto podmínek nezákonným nebo nevykonatelným, 
bude toto ustanovení z těchto podmínek vyňato, přičemž všechna ostatní ustanovení 
zůstanou i nadále v platnosti beze změny. 

 

 

 

 

13. Postoupení smlouvy 

13.1. Společnost KAJOT si vyhrazuje právo tuto smlouvu postoupit nebo jiným zákonným 
způsobem převést. Vy nejste oprávněn(a) tuto smlouvu postoupit ani žádným jiným 
způsobem převést. 

 

14. Úplná dohoda a přípustnost tištěné podoby 

14.1. Tato smlouva představuje úplnou dohodu mezi vámi a společností KAJOT ve vztahu 
k těmto internetovým stránkám a v případě, že se nejedná o podvod, nahrazuje veškerou 
předchozí či souběžnou komunikaci a návrhy (ať již elektronické, ústní nebo písemné) mezi 
vámi a společností KAJOT ve vztahu k těmto internetovým stránkám. 
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14.2. Tištěná verze této smlouvy i jakéhokoli oznámení učiněného v elektronické podobě 
bude v rámci soudního či správního řízení vedeného na základě této smlouvy nebo 
v souvislosti s touto smlouvou přípustná ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako jiné 
obchodní dokumenty a záznamy původně vytvořené a uchovávané v tištěné podobě. 

 

15. Platný právní řád a soudní příslušnost 

15.1. Tyto podmínky se řídí právním řádem Maltské republiky a strany se podrobují soudní 
pravomoci maltských soudů a/nebo pravidlům arbitráže v souladu s ustanoveními maltského 
zákona o rozhodčím řízení, kterou povede Maltské rozhodčí centrum (Malta Arbitration 
Centre). 

16. Všeobecní podmínky bonusu 

16.1. Aby jste mohl získat bonusy, tak musíte být stávajícím zákazníkem KAJOTU. 

16.2. KAJOT si vyhrazuje právo vyloučit jakéhokoli hráče z jakýchkoliv akcí bez 
předchozího upozornění. 

16.3. Bonus je limitovaný pouze pro jednoho hráče, v jedné domácnosti, jednu e-mailovou 
adresu, jednu IP adresu, zařízení, jednu kreditní kartu nebo bankovní účet, pokud nebude 
námi jinak uvedeno. Pokud dojde k zneužití a obcházení těchto pravidel a systému, všechny 
výhry, které tím budou získány, budou vynulovány a považovány za neplatné. 

16.4. Pouze hráči, kteří ověřili své mobilní telefonní číslo zadáním kódu, který jim byl zaslán 
na jejich mobilní telefon prostřednictvím SMS, budou mít nárok na jakýkoli bonus. 

16.5. Všechny bonusy si hráč musí nárokovat před uskutečněním vkladu v sekci „Můj 
bonus“ kliknutím na příslušný banner nebo tlačítko.  

16.6. Na jeden vklad lze uplatnit pouze jeden bonus. Pokud není stanoveno jinak, lze za 24 
hodin (00:00 - 23:59 SEČ) uplatnit pouze jeden bonus 

16.7. Bonus je aktivní na hráčském učtě po dobu 90 dní. Pokud hráč nebude po tuto dobu 
hrát, nárok na bonus tím zaniká. 

16.8. V případě, že připsání bonusu neproběhne, kontaktujte prosím KAJOT 
prostřednictvím kontaktního formuláře nebo pomocí "live" chatu. 

16.9. Jestliže uskutečníte výběr před uplatněním nároku na bonus, tak tento bonus ztrácí 
platnost. 

16.10. Maximální povolená sázka během aktivního bonusu je 5 €. 

16.11. Pokud v nabídce není uvedeno jinak, sázková podmínka je 20ti násobek hodnoty 
bonusu. 

16.12. Sázkové podmínky lze splnit pouze hraním automatů. 

16.13. Pokud chcete provést výběr před splněním sázkové podmínky, částka bonusu a 
jakékoliv výhry z tohoto bonusu budou odstraněny z Vašeho účtu. 

16.14. Platnost otáček zdarma je jeden den. 

16.15. Maximální výběr výhry pocházející z bonusu "bez vkladu" (zdarma) je 50 EUR. 
16.16. Kajot si vyhrazuje právo na změnu struktury svých bonusových programů a vyloučit 

hráče bez předchozího upozornění.  

 

 

  

17. Odemykání bonusů 

 

17.1. Sázkové podmínky u bonusů budou odemknuty v následujícím pořadí: 

1.) Otáčky zdarma 

2.) Uvítací bonus za Vklad 

3.) Bonus za vklad 
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4.) Bonus v hotovosti 

5.) Registrační bonus 

 

 

 
18. Uvítací Bonus 

18.1. Chcete-li mít nárok na Uvítací Bonus za Vklad musíte být nový zákazník KAJOT 
Casina.  Hráči, kteří se registrovali již v minulosti a vlastnili hráčské účty nejsou považováni 
za nové zákazníky.  

18.2. Abyste měl nárok na KAJOT Uvítací Bonus za Vklad, je zapotřebí uskutečnit 
minimální vklad ve výši 10,00 Euro na Váš hráčský účet. Vklad musí být proveden do 300-mi 
dnů od úspěšné registraci. 

18.3. Uvítací Bonus za Vklad bude udělen pouze za Váš první vklad na Váš hráčský účet. 

18.4. Minimální hodnota Uvítacího Bonusu za Vklad je 10.00 Euro. 

18.5. Maximální hodnota Uvítacího Bonusu za Vklad je 300.00 Euro. 

18.6. Hodnota Uvítacího Bonusu za Vklad je 100% z vložené částky. 

18.7. Nabídka Uvítacího Bonusu za Vklad je omezena na jeden uvítací bonus na jednoho 
hráče. 

18.8. K uplatnění nároku na Uvítací Bonus za Vklad, musíte nejprve ověřit svůj hráčský 
účetprostřednictvím SMS zprávy. 

18.9. Uvítací Bonus můžete získat buď v čase Vaší registrace, a to výběrem z rozbalovací 
nabídky nebo kliknutím na "Můj bonus" v hlavním menu v pravém horním rohu a následně 
kliknutím na obrázek s nabídkou propagující uvítací bonus. 

18.10. Uvítací Bonus za Vklad bude připsán na Váš hráčský účet. Na tento bonus se 
vztahuje 20-násobná sázková podmínka z udělené částky při bonusech do 100% a 40-
násobná při bonusech nad 100%.. 

 

19. Bonus Top 10-ti hráčů  

19.1. Výše bonusu Top 10-ti hráčů je 100 EUR plus 50 otáček zdarma. 
19.2. Bonusová nabídka Top 10-ti hráčů je omezena jednou měsíčně pro každého hráče. 
19.3. Suma bonusu Top 10-ti hráčů je nevýpovědní. 
19.4. Na začátku každého měsíce se bude porovnávat Top 10 hráčů z předchozího měsíce 

dle objemu sázek.    
19.5. Hry zdarma nebudou v tomto případě brány v úvahu, pokud jde o bonus Top 10-ti 

hráčů. 
19.6. Váš bonus Top 10-ti hráčů bude připsán nejpozději 5. den v měsíci na váš hráčský 

účet. 
19.7. Pokud butete chtít znát své místo v žebříčku, kontaktujte Kajot pomocí kontaktního 

formuláře. 
19.8. Na bonus se vztahuje 20 násobná sázková podmínka z udělené částky. 

 

20. Věrnostní program 

20.1. Abyste se dostal do věrnostního programu, musíte uskutečnit vklad peněz na Váš 
hráčský účet. 

20.2. Věrnostní program- Cashback 

20.2.1. Podíl cashbacku (vrácení peněz) je 5%. 

20.2.2. Dle pravidel, aby jste získali Věrnostní program vrácení peněz tzv. Cashback, musí 
být vaše sázky vyšší než vaše výhry a vaše vklady musí být vyšší než vaše výběry. 
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20.2.3. Každý měsíc bude přičteno na váš členský účet 5% z rozdílu Vašich sázek a výher z 
minulého měsíce, až do výše 5% z rozdílu mezi Vašemi vklady a výběry. 

20.2.4. Pokud se stane, že jeden měsíc nebudete vůbec hrát, tak věrnostní program bude 
pokračovat opět jakmile začnete hrát. 

20.2.5. Cashback (vrácení peněz) díky věrnostnímu programu bude vždy připsán nejpozději 
do 15-tého v následujícím měsíci na váš členský účet. 

20.2.6. Výše Cashbacku bude zaokrouhlena dolů na celá eura. 

20.3. Měsíční výhry dle Věrnostního programu 

20.3.1. Všichni hráči, kteří mají nárok na Cashback, tzv. vrácení peněz, v rámci věrnostního 
programu a jejichž vklady jsou vyšší než jejich výběry, alespoň o 50 EUR nebo i 
více, budou také zahrnuti do měsíčního losování dle věrnostního programu. 

20.3.2. Hráči, kteří vyhrají cenu z tohoto losování ve věrnostním programu, budou vyloučeni 
na další 4 losování. 

20.3.3. Vítězové tohoto losování budou vždy přímo informováni a cena jim bude zaslána 
poštou. Jejich první jméno a přezdívka mohou být zvěřejněny na našich 
domovských webových stránkách. 

 

 

 

21. Registrační Bonus 

21.1. Hráč, který používá odkaz na Registrační bonus, a pak zcela dokončí registrační 
proces, včetně potvrzení e-mailové adresy, kliknutím na odkaz v e-mailu, který byl odeslán na 
její/jeho e-mailovou adresu a ověření mobilního čísla, zadáním bonus kódu, který bude 
zaslán na mobilní telefon prostřednictvím SMS, bude mít nárok na registrační bonus. 

21.2. Nabídku Registračního hotovostního bonusu lze uplatnit pouze jednou na hráče, 
domácnost, e-mailovou adresu, IP adresu, kreditní kartu nebo bankovní účet, pokud není 
uvedeno jinak. 

21.3. Registrační proces musí být dokončen od začátku až do konce bez přerušení. V 
případě, že hráč přeruší proces registrace z jakéhokoliv důvodu, Registrační bonus 
propadne. 

21.4. Výše Registračního bonusu bude uvedena v propagačních materiálech. 

21.5. Registrační bonus bude platný v době uvedené v propagačních materiálech. 

21.6. Na Registační bonus se vztahují sázkové požadavky. Hráč si nebude moci vybrat 
jakékoli výhry z Registračního bonusu do té doby než vsadí ve výši alespoň 20 krát vyšší než 
je Registrační bonus. 

21.7. Maximální výběr z výhry je limitován částkou 50 EUR. Zbývající výhra propadá a bude 
odečtena z Vašeho hráčského účtu. 

21.8. Hotovostní bonus za registraci bude na vašem účtu platný po dobu 5 týdnů. Pokud 
neprovedete žádnou sázku do 5 týdnů od obdržení, bude registrační bonus z vašeho účtu 
odstraněn. 

22. Otáčky zadarmo 

22.1. Počet Otáček zadarmo lze nalézt v propagačních materiálech.  

22.2. Jakékoliv nabídky Otáček zadarmo, jsou platné pouze pro období uvedené v daných 
propagačních materiálech.  

22.3. Pokud je požadována určitá záloha, aby jste mohli obdržet Otáčky zadarmo, musíte si 
nejprve vsadit určitou částku, a po té využít své Otáčky zadarmo. Lze také vybírat peníze z 
vašeho členské účtu, ale pouze než bude požadovaná částka sázky uvedena, jinak Otáčky 
zadarmo i související vítězství spojené s nabídkou propadnou. 

22.4. Maximální výhra z Otáček zadarmo je 1,000 EURO.  Jakmile bude dosaženo 
maximální výhry, všechny otáčky zdarma propadnou. 

22.5. To lze dosáhnout pouze prostřednictvím hraní slotů. 
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22.6. Pokud si nevyberete své Otáčky zadarmo před shromážděním dalších volných 
Otáček, tak vám propadnou.  

22.7. Otáčky zdarma lze uplatnit na kterémkoli z automatů KAJOT kromě RetroWheels. 

22.8. Pokud není jinak uvedeno, tak otáčky zdarma bez požadavku sázení jsou pouze pro 
hráče, kteří vložili a uzavřeli sázky ve výši vkladu. 

22.9. Pokud zneužijete nabídku Otáček zadarmo obcházením daného systému, tak všechny 
výhry, které získáte při volných Otáčkách budou považovány za neplatné a vynulují se. 

22.10. Otáčky Zdarma se speciálního affiliate registračního bonusu budou připsány na váš 
hráčský účet, přičemž na výhry se vztahuje sázková podmínka ve výši 25 euro. 

23. Bonus za vklad 

23.1. Pro nárok na Bonus za vklad je vyžadován minimální vklad uvedený v konkrétní 
nabídce. 

23.2. Bonus za vklad bude udělen pouze k datu uvedenému v konkrétní nabídce. 

23.3. Výše Bonusu za vklad je procento z vložené částky dle konkrétní nabídky. 

23.4. Bonus za vklad je omezen na jeden bonus na hráče v den nabídky. 

23.5. Pro nárok na Bonus za vklad musíte nejprve ověřit svůj účet pomocí textové zprávy 
SMS. 

23.6. Bonus za vklad můžete získat při vkladu výběrem z rozevírací nabídky nebo kliknutím 
na „Můj bonus“ v hlavní nabídce a poté kliknutím na banner pro Bonus za vklad. 

23.7. Bonus za vklad bude připsán na váš hráčský účet, přičemž pokud v konkrétní nabídce 
není uvedeno jinak, platí sázková podmínka ve výši 20-ti násobku částky uděleného Bonusu 
za vklad. 

24.  Klub VIP Hráčů 

24.1. Pro získání členství ve VIP Klubu Hráčů je třeba být stávajícím zákazníkem KAJOT 
Casino. 

24.2. VIP Klub Hráčů je pouze na pozvání. Pozvání může být uděleno těm hráčům, jejichž 
sázky budou vyšší než: 

5,000.00 EUR měsíčně 

10,000.00 EUR po dobu tří měsíců 

Nebo těm, u nichž celkové sázky přesáhnou 25,000.00 EUR od registrace a jejichž 
vklady převýší jejich výběry o minimálně 500.00 EUR. 

24.3. Uvítací VIP Bonus v hodnotě 50.00 EUR bude připsán na Váš Členský Účet ihned po 
udělení VIP členství. Na tento Bonus se vztahuje sázková podmínka 30-ti násobku částky 
bonusu. 

24.4. Členové VIP Klubu Hráčů mají nárok na jeden 20% Bonus za vklad denně až do 
výšky 50.00 EUR. Na tento Bonus se vztahuje sázková podmínka 30-ti násobku částky 
bonusu. Hráč si musí uplatnit 20% Bonus za vklad před uskutečněním vkladu v sekci "Můj 
Bonus". 

24.5. Členové VIP Klubu Hráčů mají nárok na vrácení peněz tzv. "Cashback" v rámci 
věrnostního programu. 

24.6. Členové VIP Klubu Hráčů mají nárok na Bonus Top 10 nejlepších Hráčů. 

24.7. VIP Pololetní Losování o ceny 

24.7.1. Pouze členové VIP Klubu Hráčů, kteří během předchozího pololetí uzavřeli sázky 
přes 25.000 EUR se budou moci zapojit do VIP pololetní Losování o ceny. 

24.7.2. Člen VIP Klubu Hráčů, který už získá tuto VIP pololetní cenu, bude vyloučen z 
dalších 4 VIP losování o ceny. 

24.7.3. Vítěz VIP pololetní Losování o ceny získá Bonus 500.00 EUR. Na tento Bonus se 
nevztahuje žádná sázková podmínka. 
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24.8. Člen VIP Klubu Hráčů má také nárok na narozeninový dárek, který určí společnost 
KAJOT Casino. 

25. PREMIUM VIP Klub 

25.1. Pro získání členství v PREMIUM VIP Klubu je třeba být stávajícím KAJOT 

zákazníkem a mít ověřený hráčský účet. 

25.2. PREMIUM VIP Klub je pouze na pozvání. Pozvání může být uděleno těm hráčům, 

jejichž sázky budou vyšší než: 

10,000.00 EUR měsíčně 

20,000.00 EUR v období tří měsíců 

Nebo těm, u nichž celkové sázky přesáhnou 50,000.00 EUR od registrace a jejichž 

vklady převýší jejich výběry minimálně o 500.00 EUR. 

25.3. Uvítací VIP Bonus v hodnotě 200.00 EUR bude připsán na Váš Hráčský Účet ihned 

po udělení PREMIUM VIP členství. Na tento Bonus se vztahuje sázková podmínka 20-ti 

násobku částky bonusu. 

25.4. Členové PREMIUM VIP Klubu mají nárok na jeden 25% Bonus za vklad denně až do 

výšky 100.00 EUR. Na tento Bonus se vztahuje sázková podmínka 30-ti násobku částky 

bonusu. Hráč si musí uplatnit 25% Bonus za vklad před uskutečněním vkladu v sekci "Můj 

Bonus". 

25.5. Členové PREMIUM VIP Klubu nemají nárok na vrácení peněz tzv. "Cashback" v rámci 

věrnostního programu. 

25.6. VIP vrácení peněz tzv. "Cashback": 

25.6.1. K získání VIP vrácení peněz tzv. Cashback je nutné, aby Vaše sázky byly vyšší než 

Vaše výhry a Vaše vklady převýšily Vaše výběry. 

25.6.2. 10% rozdíl mezi Vašimi sázkami a výhrami až do výše 10% z rozdílu mezi Vašimi 

vklady a výběry z minulého týdne bude připsán na Váš PREMIUM VIP účet 

následující týden, nejpozději ve středu. 

25.6.3. Jestliže v daném týdnu neuděláte žádné sázky, nárok na VIP Cashback zaniká. 

25.6.4. VIP Cashback bude připsán na Váš PREMIUM VIP členský účet nejpozději 

následující středu. 

25.7. Členové PREMIUM VIP Klubu nemají nárok na Bonus Top 10 nejlepších Hráčů v 

rámci věrnostního programu. 

25.8. VIP Bonus Top 10 Hráčů 

25.8.1. Hodnota bonusu pro Top 10 VIP hráčů je 100.00 EUR a 100 Otáček zdarma. 

25.8.2.  Nabídka VIP Bonus Top 10 Hráčů je limitovaná jednou měsíčně a pouze jednou pro 

každého z Top 10 hráčů. 

25.8.3. Bonus Top 10 VIP hráčů nelze zaměnit za jinou výhodu. 

25.8.4. Na začátku každého měsíce bude vyhlášeno Top 10 VIP hráčů na základě hodnoty 

sázek za předchozí kalendářní měsíc. 

25.8.5. Při udělování VIP Bonusu pro Top 10 Hráčů nejsou hodnoceny sázky z her zdarma.  

25.8.6. Bonus pro Top 10 VIP hráčů bude na PREMIUM VIP hráčský účet připsán 

nejpozději k pátému dni následujícího měsíce. 

25.8.7. Pokud si přejete znát své umístění v žebříčku hráčů, stačí kontaktovat KAJOT 

Casino prostřednictvím kontaktního formuláře nebo živého "live chatu". 
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25.8.8. Na Bonus Top 10 Hráčů se vztahuje sázková podmínka 20-ti násobku částky 

bonusu. 

25.9. VIP Čtvrtletní Losování o ceny 

25.9.1. Pouze členové PREMIUM VIP Klubu, kteří během posledního čtvrtletí vsadili sázky 

přesahující 50.000 EUR se budou moci zapojit do VIP Čtvrtletního Losování o ceny. 

25.9.2. Člen PREMIUM VIP Klubu, který získá tuto VIP Čtvrtletní cenu, bude z dalších 4 

losování o ceny vyloučen. 

25.10. Člen PREMIUM VIP Klubu má nárok na narozeninový dárek, který určí společnost 

KAJOT Casino. 

25.11. V případě, že Vy jako PREMIUM VIP Hráč, neprovedete po dobu 6-ti po sobě 

jdoucích měsíců žádný vklad, členství v PREMIUM VIP Klubu ztrácíte. Pokud si však po 

uplynutí této doby budete přát získat PREMIUM VIP členství zpět, jeho opětovné udělení je 

možné za stejných podmínek jako při udělení PREMIUM VIP členství poprvé. VIP Uvítací 

bonus už ale nebude podruhé udělen. 

 

26. Narozeninové Otáčky zdarma 
26.1. Hráči, kteří mají plně zaregistrovaný účet a provedli vklad, získají v den jejich 

narozenin 20 otáček zdarma.. 
26.2. Narozeninové Otáčky zdarma, budou uděleny každému hráči pouze jednou za rok. 
26.3. Otáčky zdarma z narozeninovího bonusu je třeba získat kliknutím na odkaz, který 

najdete v nabídce > Můj bonus. 
26.4. Maximální výhra z otáček zdarma je EUR 1,000.00 . Jakmile je maximální výhra 

dosažena, zbývající otáčky zdarma propadnou. 
26.5. Není-li uvedeno jinak, Narozeninové Otáčky zdarma jsou platné pouze pro 14 dní. 
26.6. Otáčky zdarma je možné použít na jakémkoli KAJOT automatu. 
26.7. Pokud se pokusíte zneužít Narozeninové Otáčky zdarma obcházením systému, 

všechny výhry odvozené ze zneužívání této nabídky se budou považovat za neplatné. 
 

27. Všeobecné podmínky pro soutěže 

27.1. Soutěže obvykle probíhají jeden nebo více celých dnů. Den začíná a končí o půlnoci 
CET. Časový rámec soutěže je uveden v podmínkách soutěže. 

27.2. Můžete se zúčastnit kterékoli z našich soutěží tím, že vložíte a vsadíte požadovanou 
částku skutečných peněz, jak je uvedeno v podmínkách soutěže. 

27.3. Vítězové soutěží jsou určeni jedním z následujících kritérií: 

 losováním. 

 nejvyšší vsazenou částkou během soutěžního časového úseku. 

 nejvyšší procentuální výhrou během soutěžního časového úseku. 

27.4. Vítězní hráči budou kontaktováni e-mailem. 

27.5. V případě fyzických cen je hráč povinen potvrdit svou adresu do 7 dnů. Na uvedenou 
adresu bude proveden pouze jeden pokus o doručení. Na fyzické ceny zasílané na vámi 
preferovanou adresu společnost KAJOT neposkytuje žádnou záruku. Na místo fyzické ceny 
nebude poskytnuta žádná peněžitá náhrada. 

27.6. Bonusy, které jsou uděleny jako ceny jsou bez sázkových podmínek a platí po dobu 3 
měsíců. Pokud po 3 měsících nebyla výše bonusu prosázena, bonus propadne. 

27.7. Otáčky zdarma platí 24 hodin po připsání na váš účet. Maximální výhra z Otáček 
zdarma je 1,000.00 Euro. Jakmile je dosaženo výhry 1,000.00 Euro nebo více, zbývající 
Otáčky propadnou. 

27.8. KAJOT si vyhrazuje právo změnit strukturu svých soutěžních podmínek a vyloučit 
hráče bez oznámení. 

 


