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1.

Všeobecné ustanovenia
1.1.
Tieto zmluvné podmienky (ďalej len „podmienky“) sa týkajú používania hier (podľa
definície nižšie) prostredníctvom webovej stránky www.kajot-casino.com a iných adries
URL, ktoré patria spoločnosti Pro Xenon Mediathek Limited(ďalej len „KAJOT“ alebo
„my“) alebo na ktoré má spoločnosť Pro Xenon Mediathek Limited licenciu a ktoré môžu
byť priebežne špecifikované, a súvisiaceho využívania internetu, mobilného telefónu
alebo iných platforiem Vami (ďalej len „vy“ alebo „hráč“).
1.2.
Webovú stránku a hry ponúka spoločnosť Pro Xenon Mediathek Limited (ďalej len
„KAJOT“).
1.3.
Tieto podmienky predstavujú záväznú zmluvu medzi Vami a spoločnosťou KAJOT.
1.4.
KAJOT je spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná na Malte, reg. č. C54870, a
podliehajúca zákonom Malty, so sídlom na adrese Office 1-2288, Level G, Quantum
House, 75 Abate Rigord Street, Ta’ Xbiex, XBX 1120, Malta.
1.5.
Spoločnosť KAJOT je na Malte licencovaná a regulovaná Úradom pre hry na Malte
(Malta Gaming Authority), s licenciou s číslom MGA/B2C/218/2012, vydanou 1. augusta
2018 a poskytuje hry od tretej strany pod licenčným číslom MGA/B2B/310/2015 vydaným
1. augusta 2018.Tieto zmluvné podmienky nadobúdajú platnosť po kliknutí na tlačidlo
„REGISTROVAŤ“. Po kliknutí na toto tlačidlo potvrdzujete spoločnosti KAJOT, že ste si
prečítali tieto zmluvné podmienky a prijímate ich. Používaním akýchkoľvek z týchto
webových stránok potvrdzujete, že súhlasíte s týmito zmluvnými podmienkami.
1.6.
Tieto zmluvné podmienky si musíte prečítať pozorne celé pred kliknutím na tlačidlo
„REGISTROVAŤ“. Ak nebudete súhlasiť s niektorým z ustanovení týchto zmluvných
podmienok, nesmiete tieto webové stránky používať ani pokračovať v ich používaní.
1.7.
KAJOT si vyhradzuje právo zmeniť tieto zmluvné podmienky. O takýchto zmenách
budete informovaní a bude potrebné, aby ste prijali tieto nové zmluvné podmienky pred
tým, ako budete môcť pokračovať v hre na webovej stránke. Za prečítanie si tejto zmluvy
a jej zmien pri každej hre a prečítanie si osobitných pravidiel každej hry, ktorú si
vyberiete, budete zodpovední len vy sami, aby ste vždy vedeli o všetkých zmenách. To,
či sa tieto zmluvné podmienky zmenili, zistíte ľahko, keď si pozriete číslo verzie a dátum
týchto zmluvných podmienok uvedené na tejto stránke.
1.8.
Týmto zmluvným podmienkam, ktoré sa môžu priebežne meniť alebo dopĺňať, rozumiete
v plnej miere a súhlasíte s ich dodržiavaním.
1.9.
Pravidlá a vysvetlenia pravidiel každej hry poskytovanej osobitne na webovej stránke sa
stávajú súčasťou týchto podmienok na základe príslušného odkazu.
1.10. Tieto zmluvné podmienky sú zverejnené v mnohých jazykoch na informačné účely a
zjednodušenie prístupu hráčom. Všetky verzie odrážajú rovnaké princípy. Zmluvným
základom vzťahu medzi Vami a spoločnosťou KAJOT je však len anglická verzia a v
prípade akýchkoľvek odchýlok medzi neanglickou a anglickou verziou týchto zmluvných
podmienok bude mať prednosť anglická verzia.

2.

Spôsobilosť na používanie služieb spoločnosti KAJOT
2.1.
Môžete sa zúčastniť ľubovoľnej hry, len ak:
2.1.1.
ste osoba staršia ako osemnásť (18) rokov alebo máte taký vyšší minimálny
zákonný vek, ktorý stanovuje jurisdikcia v mieste vášho bydliska; a
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2.1.2.

2.2.

3.

zákon vám povoľuje zúčastniť sa hier podľa platných zákonov v jurisdikcii
vášho miesta bydliska;
2.1.3.
Nie ste rezidentom Bosny a Hercegoviny, Českej republiky, Francúzska,
Nemecka, Grécka, Holandska, Poľska, Portugalska, Ruskej federácie,
Singapuru, Slovenska, Turecka, Ukrajiny, Spojeného kráľovstva alebo
Spojených štátov amerických.
Ste výlučne zodpovední za to, aby ste si zistili informácie a zabezpečili, že hraním hier
neporušíte zákony platné pre Vás.

Váš členský účet
3.1.
Registrácia a otvorenie Vášho členského účtu.
3.1.1.
Ak chcete uzatvárať stávky na akýchkoľvek webových stránkach, musíte sa
najprv zaregistrovať v spoločnosti KAJOT a otvoriť si účet („členský účet“). Na
získanie svojho vlastného účtu sa musíte osobne zaregistrovať.
3.1.2.
Môžete mať len jeden členský účet. Ak sa budete snažiť otvoriť si viac ako
jeden členský účet, všetky účty na uzatváranie stávok, ktoré sa budete snažiť
otvoriť, môžu byť zablokované alebo zatvorené. Počas registrácie, KAJOT
vytvorí snímku Vášho systému, tzv. ‘Fingerprint’. Táto snímka môže byť
použitá, spolu s inými kritériami, na rozpoznanie skutočnosti, či hráč otvoril
viaceré účty. Účty sú limitované na jedného hráča, domácnosť, emailovú
adresu, IP adresu, kreditnú kartu, alebo bankový účet, ak nie je uvedené inak.
3.1.3.
Ak sa spoločnosť KAJOT rozhodne nechať jeden z účtov otvorený, bude to
prvý účet, ktorý ste otvorili a aktivovali v KAJOT a všetky zvyšné vklady
v hráčskej peňaženke, ak nejaké sú, budú prevedené na prvý aktivovaný účet.
Všetky výhry z duplicitných účtov prepadajú.
3.1.4.
Žiadosť o otvorenie členského účtu sa podáva vyplnením registračného
formulára a jeho odoslaním spoločnosti KAJOT on-line. KAJOT si vyhradzuje
právo odmietnuť otvorenie členského účtu.
3.1.5.
Do registračného formulára musíte zadať všetky povinné informácie, najmä
vašu totožnosť, adresu a kontaktné údaje, vrátane platnej emailovej adresy,
miesta bydliska, príslušných platobných informácií, pričom všetky údaje musia
byť pravdivé a správne. Je vašou výlučnou zodpovednosťou zabezpečiť, aby
boli poskytnuté informácie pravdivé, úplné a správne. Týmto Vám
oznamujeme, že spoločnosť KAJOT si overuje údaje o hráčoch, ktorí vkladajú
peniaze, buď sama, alebo prostredníctvom tretích strán a Váš členský účet
môže byť zablokovaný alebo zatvorený, ak sa zistí, že ste poskytli nesprávne
alebo zavádzajúce informácie.
3.1.6.
V prípade, že ste vy alebo vaši rodinný príslušnici Politicky Exponovaná
Osoba (PEP) alebo Konečný Bezprostredný Vlastník (UBO), prosíme, aby ste
nás o tom ihneď informovali, akonáhle sa zaregistrujete. V tomto prípade bude
potrebné priložiť aj náležité doklady.
3.1.7.
Ak ste rezidentom niektorej z nasledujúcich krajín, musíte o tom ihneď
informovať spoločnosť KAJOT po zaregistrovaní Vášho hráčskeho účtu:
Afganistan, Bielorusko, Barma / Mjanmarsko, Burundi, Stredoafrická
republika, Čína, Pobrežie Slonoviny, De. Republika Kongo, Egypt, Eritrea,
Etiópia, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Irán, Irak, Laos PDR, Libanon, Libéria,
Líbya, Nigéria, Severná Kórea, Sierra Leone, Somálsko, Južný Sudán, Sudán,
Sýria , Tunisko, Uganda, Vanuatu, Jemen, Zimbabwe.
3.1.8.
Ak zistíte, že máte viac ako jeden členský účet pod rôznymi menami, musíte
to okamžite oznámiť spoločnosti KAJOT.
3.1.9.
V rámci registračného procesu si budete musieť vybrať používateľské meno a
heslo na vaše prihlasovanie na webovú stránku (stránky). Za bezpečné
uloženie svojich prihlasovacích údajov budete zodpovední výlučne vy sami.
Svoje prihlasovacie údaje nesmiete nikomu poskytovať. KAJOT nebude niesť
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3.2.

žiadnu zodpovednosť za zneužitie vášho členského účtu tretími stranami v
dôsledku toho, že náhodne alebo úmyselne, aktívne alebo pasívne poskytnete
svoje prihlasovacie údaje tretej strane.
3.1.10.
Nesmiete previesť finančné prostriedky zo svojho členského účtu iným
hráčom ani prijímať peniaze od iných hráčov na svoj členský účet.
3.1.11.
KAJOT si vyhradzuje právo odmietnuť zaregistrovať hráča alebo zatvoriť váš
účet na základe svojho vlastného uváženia, ale zmluvné záväzky, ktoré
spoločnosť uzatvorila, si bude naďalej ctiť.
Vklady na členský účet
3.2.1.
Môžete hrať akúkoľvek hru, len ak na to máte dostatočné finančné prostriedky
na svojom členskom účte. KAJOT vám neposkytne žiadnu pôžičku na účasť v
žiadnej z hier.
3.2.2.
Minimálna suma vkladu je €10. Maximálna suma vkladu je €2 000.
3.2.3.
Ak chcete vložiť finančné prostriedky na svoj členský účet, môžete to urobiť
metódou uvedenou na príslušných stranách webových stránok, ktoré môžu
byť predmetom priebežných zmien alebo doplnení. V súčasnosti sú k
dispozícii nasledujúce metódy:
3.2.3.1. Visa/Master Card
3.2.3.2. Maestro
3.2.3.3. NETeller
3.2.3.4. Moneybookers/Skrill
3.2.3.5. Paysafecard
3.2.3.6. Sofort
3.2.3.7. mBankomat
3.2.4.
Čas, za ktorý bude vklad viditeľný na vašom zostatkovom účte je nasledovný:
Spôsob vkladu
Potrebný čas
Kreditné/debetné karty
Okamžite
Bankový prevod online
Okamžite
Elektronické peňaženky
Okamžite
Predplatené karty
Okamžite
Mobilné Platby
Okamžite
3.2.5.
3.2.6.

3.2.7.
3.2.8.

3.2.9.

3.2.10.
3.2.11.
3.3.

V závislosti od vybratej metódy sa môžu účtovať poplatky. Vaša banka si
môže nezávisle účtovať poplatky za bankové prevody a iné platovné metódy..
KAJOT si vyhradzuje právo použiť ďalšie postupy a prostriedky na overenie
vašej totožnosti pri vykonávaní vkladov na váš členský účet, vrátane využitia
procesu „Poznaj svojho klienta“ (KYC, Know Your Client).
KAJOT má právo určiť poskytovateľov platobných služieb, ktorí budú konať,
prijímať alebo vyplácať finančné prostriedky v mene spoločnosti KAJOT.
Prijímame platby v EUR. Akékoľvek platby prijaté spoločnosťou KAJOT v inej
mene budú prevedené na EUR pomocou prevládajúceho výmenného kurzu.
Upozorňujeme vás, že všetky poplatky pri výmennom kurze platíte vy.
Pri použití kreditnej alebo debetnej karty sa vaše finančné prostriedky
odpočítajú len po tom, ako spoločnosť KAJOT dostane schválenie a
autorizačný kód. Ak spoločnosť KAJOT nedostane takýto súhlas, tieto
finančné prostriedky nebudú pripísané na váš účet.
Zostatok kreditu na vašom účte nebude úročený.
Všetky vklady musia byť stavené aspoň raz pred tým, ako hráč bude môcť
vybrať akýkoľvek zostatok.

Vyplácanie
3.3.1.
Ak bude stanovený výsledok hry, ktorú ste hrali, prípadne ak spoločnosť
KAJOT v relevantnom prípade potvrdí výsledok hry, všetky výhry budú k
dispozícii na váš členský účet.
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3.3.2.

3.4.

Ak spoločnosť KAJOT omylom pripíše na váš členský účet výhry, ktoré vám
nepatria, buď z technických dôvodov, ľudským zapríčinením alebo z iného
dôvodu, suma zostáva majetkom spoločnosti KAJOT a bude prevedená z
vášho členského účtu. Ak sa spoločnosť KAJOT dozvie o chybe neskôr, ako
vyberiete finančné prostriedky, ktoré vám nepatria, bez toho, aby boli dotknuté
ďalšie nápravné prostriedky a kroky, ktoré umožňuje zákon, omylom
vyplatená suma bude predstavovať vašu dlžnú sumu voči spoločnosti KAJOT.
V prípade nesprávneho pripísania ste to povinní okamžite oznámiť spoločnosti
KAJOT e-mailom.
3.3.3.
KAJOT bude vykonávať pred prvým výberom peňazí každého hráča
overovaciu procedúru a vyhradzuje si právo toto vykonávať aj do budúcna.
3.3.4.
Kajot si vyhradzuje právo zamietnuť všetky dokumenty, ktoré budú zaslané v
iných než v nasledovných jazykoch: anglicky alebo nemecky, a tiež
dokumenty, ktoré nebudú poskytnuté spolu s oficiálnym anglickým prekladom.
3.3.5.
Spoločnosť KAJOT nepovažujte za finančnú inštitúciu, ani neočakávajte úroky
z vkladov alebo výhier.
Výbery z Vášho členského účtu
3.4.1.
Ak chcete vybrať finančné prostriedky zo svojho členského účtu, môžete to
urobiť metódou uvedenou na príslušných stranách webových stránok, ktoré
môžu byť predmetom priebežných zmien alebo doplnení. V súčasnosti sú k
dispozícii nasledujúce metódy:
3.4.1.1. Visa/Master Card
3.4.1.2. NETeller
3.4.1.3. Moneybookers/Skrill
3.4.2.
Minimálna suma výberu je 20€. Maximálna povolená suma výberu počas
jedného dňa je 1000€.
3.4.3.
Všetky vklady musia byť stavené aspoň raz pred tým, ako hráč bude môcť
vybrať akýkoľvek zostatok.
3.4.4.
Môžete si vybrať akúkoľvek sumu do výšky zostatku k dispozícii na stávku
(Available to Bet) na vašom účte v spoločnosti KAJOT preukázaním
spoločnosti KAJOT platné oznámenie o výbere na webovej stránke.
3.4.5.
Ak chcete uvoľniť zostatok zo svojho členského účtu a vybrať všetky finančné
prostriedky, musíte najprv zrušiť všetky hry, ktoré ste začali, urobili a tie ktoré
zostávajú otvorené.
3.4.6.
Oznámenia o výbere sa musia uskutočňovať prostredníctvom tejto webovej
stránky. KAJOT nebude prijímať žiadne žiadosti o výber, ktoré budú
uskutočňované telefonicky alebo e-mailom. Zamestnanci spoločnosti KAJOT
nesmú obchádzať tieto pokyny.
3.4.7.
KAJOT ponúka širokú škálu metód výberu. Za výbery sa môžu účtovať
poplatky v závislosti od zvolenej metódy. Akékoľvek výbery prekračujúce
uvedenú úroveň možno urobiť pomocou metódy, ktorú si zvolíte sami na
uskutočnenie vkladu. Ak si chcete pozrieť súčasné poplatky za výbery
pomocou rôznych metód, pozrite si časť „Moje kasíno“ (My Casino) a „Vybrať
peniaze“ (Withdraw Money). Okrem toho si ďalšie manipulačné poplatky môže
účtovať aj vaša banka. Tieto zmeny sa môžu časom meniť.
3.4.8.
KAJOT môže požadovať číslo identifikačného dokladu na všetky výbery. Pri
výberoch finančných prostriedkov, ktoré neboli použité na hru, sa môžu
aplikovať rozšírené postupy náležitej starostlivosti (due diligence).
3.4.9.
Na overenie totožnosti budú akceptovateľné tieto nasledujúce doklady:
Preukaz totožnosti s fotkou: Cestovný Pas, Vodičský Preukaz, Predná
strana Občianskeho Preukazu
Doklad o adrese: Zadná strana Občianskeho Preukazu, doklad o
pobyte od príslušného mestského alebo obecného úradu, účet za
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3.5.

3.6.

4.

elektrinu, plyn alebo vodu, výpis z bankového účtu alebo kreditnej
karty.
Občiansky preukaz bude akceptovaný ako jeden dokument, buď ako
dokument s fotografiou, alebo dokument potvrdzujúci adresu. KAJOT si
vyhradzuje právo požadovať snímky všetkých použitých platobných metód.
3.4.10.
Výbery z vášho hráčskeho účtu budú schválené spoločnosťou KAJOT až po
úspešnom ukončení bezpečnostnej kontroly, zameranej na prevenciu
podvodov. Kontrola prebehne vo väčšine prípadov do 24 hodín od zadania
požiadavky na výber peňazí.
3.4.11.
Žiaden výber nemôže byť uskutočnený bez predošlého vkladu vykonaného
prostredníctvom metódy dostupnej na výber. Pozri 3.4.1
3.4.12.
Výbery sa budú posielať na ten istý účet, z ktorého boli finančné prostriedky
zaplatené na účet hráča, s tým, že za spracovanie môžu byť účtované
poplatky a výber finančných prostriedkov, ktoré neboli použité na hru alebo
stávkovanie, môže byť obmedzený. Spoločnosť KAJOT CASINO na vašu
žiadosť prevedie akékoľvek výbery najneskôr do piatich pracovných dní, ak je
to prakticky možné, po prijatí žiadosti o výber.
Spiace a neaktívne členské účty
3.5.1.
Neaktívny účet je taký, ktorý nebol používaný 12 mesiacov a je na ňom
zostatok skutočných peňazí.
3.5.2.
Spiaci účet je taký, ktorý nebol používaný 30 mesiacov a je na ňom zostatok
skutočných peňazí.
3.5.3.
KAJOT vás bude kontaktovať, ak sa váš účet stane neaktívnym. Ak vás
nebudeme schopní kontaktovať po 12 mesiacoch od posledného prihlásenia
sa, spoločnosť KAJOT si bude účtovať administratívny poplatok 5,00 eur za
mesiac a využije primerané úsilie na to, aby sa s vami spojila.
3.5.4.
Ak po tom, ako si spoločnosť KAJOT začne účtovať administratívny poplatok z
vášho hráčskeho účtu, a pred tým, než sa váš účet stane spiaci/nečinný,
začnete hrať na vašom hráčskom účte, spoločnosť KAJOT Vám na Vašu
žiadosť vráti administratívne poplatky späť na Váš hráčsky účet..
3.5.5.
Ak je váš členský účet spiaci 30 mesiacov, spoločnosť KAJOT vám prevedie
zostatok vášho členského účtu alebo, v prípade, že vás nebude možné
kontaktovať, prevedie zostatok Úradu pre lotérie a hry na Malte a zatvorí váš
účet.
Zatvorenie účtu
3.6.1.
Svoj účet môžete kedykoľvek zatvoriť a spoločnosť KAJOT Vám vráti všetky
Vaše finančné prostriedky z vášho hráčskeho účtu po odpočítaní príslušných
poplatkov za výbery. Ak chcete zatvoriť svoj hráčsky účet, musíte najprv zrušiť
a zatvoriť všetky hry, ktoré ste začali a ktoré zostávajú otvorené. Ak chcete
permanentne zatvoriť svoj hráčsky účet, prosím použite kontaktný formulár
a pošlite spoločnosti KAJOT e-mail s Vašimi kontaktnými údajmi. Je potrebné
poslať tieto údaje: meno a priezvisko, e-mailová adresa, dátum narodenia,
poštová adresa..
3.6.2.
Spôsob vrátenia peňazí bude vybratý na základe nášho vlastného uváženia.
3.6.3.
KAJOT si vyhradzuje právo zatvoriť Váš členský účet a vrátiť vám zostatok na
účte po odpočítaní príslušných poplatkov za výber na základe vlastného
uváženia spoločnosti KAJOT a bez povinnosti uviesť dôvod alebo vám to
vopred oznámiť.

Vaše povinnosti hráča
4.1.
Týmto vyhlasujete a zaručujete sa, že:
4.1.1.
ste osoba staršia ako 18 rokov alebo máte taký vyšší minimálny zákonný vek,
ktorý stanovuje jurisdikcia v mieste vášho bydliska (napr. v Estónsku 21
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4.2.

4.3.

4.4.

rokov) a na základe platných zákonov môžete hrať hry ponúkané na týchto
webových stránkach.
4.1.2.
hry hráte výlučne mimo svojej profesie a výlučne na oddychové a zábavné
účely. Túto webovú stránku a svoj členský účet budete využívať výlučne na
účely svojej osobnej účasti v hrách a nie z finančných dôvodov alebo na iné
transakcie;
4.1.3.
hier sa zúčastňujete vo vlastnom mene a nie v mene inej osoby;
4.1.4.
všetky informácie, ktoré poskytujete spoločnosti KAJOT počas platnosti tejto
zmluvy, sú pravdivé, úplné a správne a že okamžite oznámite spoločnosti
KAJOT akékoľvek zmeny týchto informácií;
4.1.5.
nesiete výlučnú zodpovednosť za ohlásenie a vyúčtovanie svojich daní, ktoré
sa na vás vzťahujú na základe príslušných zákonov za akékoľvek výhry, ktoré
dostanete od spoločnosti KAJOT;
4.1.6.
všetky peniaze, ktoré vložíte na svoj členský účet, nemajú súvis s nezákonnou
činnosťou a najmä nepochádzajú zo žiadnej nelegálnej činnosti alebo zdroja;
4.1.7.
beriete na vedomie, že účasťou v týchto hrách preberáte riziko straty peňazí
vložených na váš členský účet;
4.1.8.
nie ste zapojení do žiadneho podvodu, dohovorenej činnosti, falšovania alebo
inej nezákonnej činnosti v súvislosti s vašou účasťou alebo účasťou tretích
strán v akýchkoľvek hrách a nepoužijete metódy založené na softvéri ani
techniky alebo hardvérové prístroje na svoju účasť v hrách ani iné pomôcky
(ako napríklad roboty), ktoré môžu skresliť normálnu hru. KAJOT si týmto
vyhradzuje právo zrušiť platnosť akýchkoľvek stávok alebo hier v prípade
takéhoto správania;
4.1.9.
v súvislosti s vkladmi alebo výbermi finančných prostriedkov na Váš členský
účet budete používať iba kreditnú kartu alebo iné finančné nástroje, ktoré sú
platné a zákonne vám patria;
4.1.10.
počítačový softvér, ktorý máte k dispozícii, je vlastníctvom spoločnosti KAJOT
alebo iných tretích strán a je chránený autorským právom a inými zákonmi na
ochranu duševného vlastníctva. Softvér môžete používať len na vlastné a
oddychové účely v súlade so všetkými pravidlami a podmienkami, ktoré sú
týmto stanovené, a v súlade so všetkými príslušnými zákonmi, pravidlami a
usmerneniami.
4.1.11.
Hry, ktoré sa hrajú na webovej stránke, by sa mali hrať rovnakým spôsobom
ako hry hrané na iných miestach. Buďte zdvorilí k ostatným hráčom a
zástupcom spoločnosti KAJOT a vyhnite sa akýmkoľvek neslušným alebo
nezdvorilým komentárom.
Nesmiete previesť finančné prostriedky zo svojho členského účtu iným hráčom ani
prijímať peniaze od iných hráčov na svoj členský účet ani previesť, predať a/alebo získať
členské účty.
Môžu sa vyskytnúť okolnosti, keď omylom alebo pri nesprávne nastavených tabuľkách
výhier alebo kurzoch, či už omylom alebo v dôsledku technických alebo prevádzkových
problémov, potvrdíme stávku alebo vykonáme platbu. Vo všetkých týchto prípadoch si
spoločnosť KAJOT vyhradzuje právo zrušiť všetky prijaté stávky, ktoré obsahujú túto
chybu, alebo napraviť chybu opakovaným nastavením všetkých stávok so správnymi
cenami/rozpätiami/termínmi, ktoré by boli platné v čase zadania príkazu bez toho, aby sa
vyskytla chyba.
Ak sa dozviete o možných chybách alebo neúplnosti softvéru, súhlasíte, že ich
nevyužijete na získanie výhody. Súhlasíte navyše, že okamžite zahlásite takúto chybu
alebo neúplnosť spoločnosti KAJOT. Ak nebudete plniť povinnosti uvedené v tomto
odseku, spoločnosť KAJOT bude mať právo na plné odškodnenie za všetky náklady
súvisiace s chybou alebo neúplnosťou, vrátane nákladov, ktoré vzniknú v súvislosti s
príslušnou chybou/neúplnosťou a ktoré neoznámite.
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4.5.
4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.
4.11.

4.12.

4.13.

5.

V prípade chyby v softvéri v tabuľke výhier, sa budú za platné a použiteľné hodnoty
považovať hodnoty v tabuľke výhier v Opise hry.
V prípade, že sa hra začne, ale bude prerušená z dôvodu zlyhania spoločnosti KAJOT,
spoločnosť KAJOT vyplatí sumy, ktoré ste stavili do hry na váš členský účet alebo v
prípade, ak už účet nebude existovať, ich zaplatí schváleným spôsobom; a ak vám
vznikol kredit v čase prerušenia hry, pripíše na váš členský účet peňažnú hodnotu
kreditu, alebo v prípade, ak už účet nebude existovať, zaplatí vám ich schváleným
spôsobom.
V prípade, že z dôvodu technickej chyby nebudú výhry pripísané na váš členský účet,
musíte okamžite perstať hrať a oznámiť to spoločnosti KAJOT niektorým zo spôsobov
uvedených v odseku 8.1, aby bolo možné preskúmať herné transakcie a primerane ich
opraviť.
Ak spoločnosť KAJOT nevráti akúkoľvek časť finančných prostriedkov, prípadne všetky
finančné prostriedky z vášho členského účtu (po odpočítaní akýchkoľvek poplatkov za
výbery) po uzavretí, zablokovaní alebo vyradení vášho členského účtu, je potrebné, aby
ste sa obrátili na špoločnosť KAJOT niektorým zo spôsobov uvedených v odseku 8.1.
Spoločnosť KAJOT potom posúdi vašu požiadavku a v prípade schválenia prijme všetky
opatrenia na vrátenie finančných prostriedkov.
V prípade začatia hry a jej prerušenia z dôvodu zlyhania vášho systému alebo chyby
siete, spoločnosť KAJOT vám vyplatí sumu vloženú do hry jej pripísaním na váš členský
účet alebo v prípade, ak už účet nebude existovať zaplatí vám ju schváleným spôsobom.
Ak bola hra ukončená zo systému servera, spoločnosť KAJOT ju bude považovať ako za
riadne skončenú. Výsledkom hry potom bude odpočítanie stavenej sumy i
priznanie celej vzniknutej výhry. Výsledkom môže tiež byť priznanie všetkých výhier
v priebehu bonusových hier, ktoré môžu byť poskytnuté.
KAJOT si vyhradzuje právo odmietnuť alebo obmedziť výhry. Nemôžete staviť sumu,
ktorá je vyššia ako váš členský účet. Výhry sa pripisujú na váš členský účet.
KAJOT si vyhradzuje právo zadržať platby v prípade podozrenia alebo dôkazu o
zasahovaní do systému kasína. Vy alebo osoba, ktorá zasahovala do systému kasína
alebo sa snažila o takýto zásah, bude obvinená z trestnej činnosti. KAJOT si vyhradzuje
právo ukončiť a/alebo zmeniť akékoľvek hry alebo udalosti, ktoré sa ponúkajú na
webových stránkach.
Pred vykonaním akejkoľvek transakcie je spoločnosť KAJOT oprávnená akýmkoľvek
vhodným spôsobom sama alebo prostredníctvom tretích strán (okrem iného aj vrátane
regulačných orgánov) preveriť právoplatné vlastníctvo a pôvod príslušných peňažných
prostriedkov aj totožnosť žiadateľa a postupovať v súlade so zákonom na boj proti
legalizácii príjmov z trestnej činnosti (Anti Money Laundering Provisions).
Všetky transakcie sa budú kontrolovať s cieľom zabrániť legalizácii príjmov z trestnej
činnosti. KAJOT nahlási akúkoľvek podozrivú transakciu príslušným kompetentným
úradom na Malte. Ak sa dozviete o akejkoľvek podozrivej činnosti súvisiacej s hrami na
webových stránkach, musíte to okamžite oznámiť spoločnosti KAJOT. KAJOT môže
pozastaviť, zablokovať alebo zatvoriť členský účet a zadržať finančné prostriedky, ak o to
bude požiadaná v súlade so zákonom na boj proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti.

Zodpovedné hranie
5.1.
Na základe vlastného uváženia sa môžete rozhodnúť pre vaše vylúčenie z účasti a hier
na našich webových stránkach. Toto právo na vylúčenie samého seba môže byť na určitý
alebo neurčitý čas.
5.2.
Pri otváraní svojho členského účtu si môžete tiež vybrať možnosť stanovenia limitu na
maximálnu stávku alebo stratu, ktoré môžete urobiť alebo dosiahnuť v súvislosti s hrou, a
stanoviť limity na čas trvania relácie. Ak kedykoľvek prekročíte maximálny limit stávky,
váš členský účet bude automaticky zablokovaný a prístup k našim hrám bude zamietnutý.
5.3.
Ak si vyberiete možnosť samostatného vylúčenia spôsobom uvedeným vyššie, nebudete
môcť zmeniť tento stav minimálne sedem dní.
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6.

Pravidlá kasína
6.1.
Povolené sú nasledujúce sumy stávok: 10 centov, 20 centov, 50 centov, 1 euro, 2 eurá, 5
eur, 10 eur, 20 eur, 40 eur, 50 eur, 60 eur a 80 eur.

7.

Pravidlá ochrany súkromných údajov
7.1.
Týmto beriete na vedomie a súhlasíte s tým, aby spoločnosť KAJOT zbierala a inak
spracovávala vaše osobné údaje s cieľom umožniť vám prístup a použitie webových
stránok a umožniť vám účasť v hrách. Všetky získané osobné údaje bude spoločnosť
KAJOT uschovávať, kým to bude na účely poskytovania služieb potrebné.
7.2.
KAJOT týmto potvrdzuje, že pri získavaní vašich osobných údajov uvedených v
predchádzajúcom ustanovení sme zaviazaní ustanoveniami oddielu 440 zákona
na ochranu osobných údajov zaradeného do Zbierky zákonov Maltskej republiky. KAJOT
bude ochraňovať osobné údaje a rešpektovať vaše súkromie v súlade s najlepšou
obchodnou praxou a príslušnými zákonmi.
7.3.
Spoločnosť KAJOT použije vaše osobné údaje len na to, aby vám umožnila účasť v
hrách a vykonávanie príslušných transakcií súvisiacich s vašou účasťou v hrách a na
účely vykonávania overovania v súvislosti s vašou účasťou v našich hrách.
7.4.
Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté tretím stranám, pokiaľ takéto poskytnutie
informácií nebude potrebné na účely spracovania vašich požiadaviek v súvislosti s vašou
účasťou v hrách alebo ak to nebude vyžadovať zákon. Keďže obchodní partneri alebo
dodávatelia a poskytovatelia služieb spoločnosti KAJOT môžu byť zodpovední za určité
časti celkového fungovania alebo operácií na webových stránkach, osobné informácie
môžu byť poskytnuté týmto subjektom. Interne budú mať k vašim osobným údajom
prístup zamestnanci spoločnosti KAJOT, ako napríklad zamestnanci podpory zákazníkov
a tím oddelenia platieb na účely poskytovania potrebnej pomoci a na vykonávanie svojich
pracovných povinností. Týmto súhlasíte s takýmto poskytovaním informácií.
7.5.
Máte právo pristupovať k svojim osobným údajom, ktoré má spoločnosť KAJOT.
7.6.
S cieľom poskytovať vám efektívne služby môže spoločnosť KAJOT a/alebo jej
poskytovatelia služieb požadovať prevod vašich osobných údajov medzi jednotlivými
krajinami na celom svete. Týmto súhlasíte s prevodom vašich osobných údajov.
7.7.
Pri spracovaní vášho členského účtu a súvisiacich transakcií môže spoločnosť KAJOT
požiadať o zverejnenie informácií ratingovým agentúram, orgánom na zisťovanie
podvodov, orgánom na boj proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti. Týmto súhlasíte s
takýmto poskytovaním informácií.
7.8.
Budeme vás informovať o možných zmenách, nových službách a propagačných akciách,
o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať. Môžete sa rozhodnúť, či chcete dostávať
tieto priamo zasielané marketingové informácie, začiarknutím príslušného poľa počas
registrácie a kedykoľvek si môžete zrušiť túto službu v položke Moje kasíno.
7.9.
Musíte okamžite informovať spoločnosť KAJOT upravením a doplnením vášho profilu
alebo iným spôsobom o akýchkoľvek zmenách v informáciách, ktoré ste poskytli v čase
registrácie a otvorenia vášho členského účtu.
7.10. KAJOT postúpi vaše osobné údaje príslušným úradom na Malte, keď to bude povinné na
základe zákona, a nebude niesť zodpovednosť za výsledky, ktoré môžu vyplynúť z
takýchto krokov v súlade so zákonom.

8.

Sťažnosti
8.1.
V prípade sťažnosti môžete:
8.1.1.
volajte spoločnosť KAJOT na číslo 00356 272 21112
8.1.2.
E-mail zákazníckej podpory: support@kajot-casino.com
8.2.
Spoločnosť KAJOT sa bude snažiť vyriešiť nahlásený problém okamžite a najlepšie, ako
bude môcť.
8.3.
Ak z nejakého dôvodu nebudete spokojní z vyriešením Vašej sťažnosti spoločnosťou
KAJOT, môžete podať sťažnosť na organizáciu IBAS (The Independent Betting
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Adjudication Service), ktorá je určená výlučne pre alternatívne riešenie sporov
(Alternative Dispute Resolution -ADR):
IBAS – Independent Betting Adjucation Service Limited
PO Box 62639, London, EC3P 3AS, United Kingdom
Telephone: +44 20 7347 5883
Fax: +44 20 7347 5882
Email: adjudication@ibas-uk.co.uk
9.

Obmedzenie zodpovednosti
9.1.
Na webové stránky vstupujete a hier sa zúčastňujete na vlastné riziko. Webové stránky a
hry sa poskytujú bez akejkoľvek výslovnej alebo skrytej zodpovednosti.
9.2.
Bez obmedzenia všeobecného princípu predchádzajúceho ustanovenia spoločnosť
KAJOT, jej riaditelia, zamestnanci, partneri, poskytovatelia služieb:
9.2.1.
nezaručujú, že softvér alebo webové stránky sú vhodné na ich účely;
9.2.2.
nezaručujú, že softvér alebo webové stránky sú bez chýb;
9.2.3.
nezaručujú, že webové stránky alebo hry budú dostupné bez prerušenia;
9.2.4.
nebudú niesť zodpovednosť za žiadne priame alebo nepriame straty, náklady,
výdavky alebo škody, ktoré sú pre vás špecifické, vzniknú následne, náhodne
alebo iným spôsobom v súvislosti s vašim používaním webových stránok
alebo účasťou v hrách.
9.3.
Týmto súhlasíte, že v plnej miere odškodníte a budete chrániť spoločnosť KAJOT, jej
riaditeľov, zamestnancov, partnerov a poskytovateľov služieb voči akýmkoľvek nákladom,
výdavkom, strate, škodám, nárokom alebo povinnostiam, ktoré vyplynú v súvislosti s
vaším používaním webových stránok alebo vašou účasťou v hrách.

10. Porušenie povinností, pokuty a ukončenie zmluvy
10.1. Ak porušíte akékoľvek ustanovenie týchto zmluvných podmienok alebo spoločnosť
KAJOT bude mať dôvod podozrievať vás z ich porušenia, vyhradzuje si právo neotvoriť,
pozastaviť, zatvoriť váš členský účet bez toho, aby vám vyplatila výhry, a použiť takéto
finančné prostriedky na odškodnenie, ktoré budete povinní zaplatiť.
10.2. Ak bude mať spoločnosť KAJOT podozrenie, že ste zapojení do nelegálnych alebo
podvodných činností pri používaní webových stránok; alebo že porušujete túto zmluvu;
alebo že máte problémy s veriteľmi alebo inak poškodzujete naše podnikanie, môžeme
zmraziť alebo ukončiť váš účet alebo zrušiť všetky stávky podľa nášho vlastného
uváženia.
10.3. Potvrdzujete, že spoločnosť KAJOT urobí konečné rozhodnutie o tom, či ste porušili
pravidlá, podmienky spoločnosti KAJOT spôsobom, ktorého výsledkom bude
pozastavenie alebo trvalé vylúčenie z účasti na našich stránkach.
11. Duševné vlastníctvo
11.1. Spoločnosť KAJOT je výhradným vlastníkom obchodnej známky KAJOT a loga
spoločnosti KAJOT. Akékoľvek neoprávnené používanie obchodnej známky KAJOT a
loga spoločnosti KAJOT môže byť dôvodom stíhania.
11.2. www.kajot-casino.com je URL spoločnosti KAJOT a nie je povolené žiadne neoprávnené
použitie tejto adresy URL na iných webových stránkach alebo digitálnej platforme bez
predchádzajúceho písomného súhlasu.
11.3. Spoločnosť KAJOT je vlastníkom platnej licencie na práva k technológii, softvéru a
obchodnému systému používanému na tejto webovej stránke.
Obsah a štruktúra webových stránok spoločnosti KAJOT podliehajú autorským právam ©
a právam na databázu v mene spoločnosti KAJOT. Všetky práva sú vyhradené. Autorské
práva na túto webovú stránku, vrátane všetkých textov, grafických zobrazení, kódov,
súborov a odkazov, patria spoločnosti KAJOT a stránku nemožno reprodukovať,
prenášať alebo ukladať ako celok alebo časť bez predchádzajúceho písomného súhlasu.
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11.4.
11.5.

Vaša registrácia a použitie nášho systému preto neznamená prevod akýchkoľvek práv na
duševné vlastníctvo obsiahnuté v našom systéme.
Odkazy na webovú stránku a iné súvisiace stránky nie je možné zahrnúť na inú webovú
stránku bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti KAJOT.
Súhlasíte, že nepoužijete žiadne automatické alebo manuálne nástroje na sledovanie
webových stránok spoločnosti KAJOT alebo akéhokoľvek ich obsahu. Akékoľvek
neoprávnené použitie alebo reprodukcia môžu byť dôvodom na stíhanie.

12. Oddeliteľnosť
12.1. Ak sa akékoľvek ustanovenie týchto zmluvných podmienok stane nezákonným alebo
nevykonateľným, takéto ustanovenie bude vylúčené z týchto zmluvných podmienok a
všetky ostatné ustanovenia ostávajú platné bez toho, aby boli ovplyvnené takýmto
vylúčením.

13. Postúpenie
13.1. KAJOT si vyhradzuje právo postúpiť alebo inak zákonne previesť túto zmluvu. Vy
nesmiete postúpiť ani inak previesť túto zmluvu.
14. Celistvosť zmluvy a prijateľnosť
14.1. Táto zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi vami a spoločnosťou KAJOT s ohľadom na
tieto webové stránky a s výnimkou prípadu podvodu nahrádza všetky predchádzajúce
alebo súčasné komunikácie a návrhy urobené elektronickou, ústnou alebo písomnou
formou medzi vami a spoločnosťou KAJOT s ohľadom na túto webovú stránku.
14.2. Tlačená verzia tejto zmluvy a akéhokoľvek iného oznámenia v elektronickej forme bude
prípustná v súdnom alebo správnom konaní na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s
ňou v rovnakom rozsahu a na základe rovnakých podmienok ako iné obchodné
dokumenty a záznamy pôvodne vytvorené a udržiavané v tlačenej forme.
15. Rozhodné právo a jurisdikcia
15.1. Tieto zmluvné podmienky sa riadia zákonmi Malty a strany sa podriaďujú jurisdikcii
maltských súdov a/alebo pravidlám arbitráže v súlade s maltským arbitrážnym zákonom
na základe správy maltského arbitrážneho centra (Malta Arbitration Centre).
16. Všeobecné podmienky bonusu
16.1. Na získanie bonusu majú nárok existujúci zákazníci spoločnosti Kajot Casino.
16.2. Kajot si vyhradzuje právo vyradiť akýchkoľvek hráčov z ktorejkoľvek špeciálnej ponuky
bez predchádzajúcej notifikácie.
16.3. Bonus je limitovaný len pre jedného hráča, v jednej domácnosti, jednu e-mailovú adresu,
jednu IP adresu, jednu kreditnú kartu alebo bankový účet, ak nebude nami inak uvedené.
Pokiaľ dôjde k zneužitiu a obchádzanie týchto pravidiel a systému, všetky výhry, ktoré
tým budú získané, budú vynulované a považované za neplatné.
16.4. Bonus je aktívny na hráčskom účte po dobu 90 dní. Pokiaľ hráč nebude počas tejto doby
hrať, nárok na bonus stráca.
16.5. V prípade, že zistíte, že vám bonus nebol pripísaný, je nutné prestať hrať, prípadne pred
začatím hry kontaktovať KAJOT na živom chat-e alebo pomocou kontaktného formulára.
16.6. V prípade, ak by hráč požiadal o výber pred aktiváciou bonusu za vklad, nárok na bonus
za vklad prepadá.
16.7. Nasledujúce hry sú vylúčené z odomykania stávkovacích podmienok v súvislosti s
bonusom : BlackJack, BonusStar, Classic7, CrazyFruits, Fruit Machine27, HighFive,
HotFactor, JokerDream, LuckyBar, Nitro81, Superlines2, Tropical7, Virtuálne hry
(Závody)
16.8. Maximálna povolená stávka počas aktívneho bonusu je 5 €.
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16.9.

V prípade, že si hráč želá uskutočniť výber pred splnením stávkovacej podmienky, celá
čiastka bonusu a tiež akékoľvek výhry vyplývajúce z tohto bonusu, budú odčítané z
hráčskeho účtu.
16.10. Voľné otáčky majú platnosť jeden deň.
16.11. Maximálny výber výhry pochádzajúci z bonusu "bez vkladu" (zadarmo) je 50 EUR.
16.12. Kajot si vyhradzuje právo na zmenu štruktúry svojich bonusových programov a vylúčenie
hráčov bez predchádzajúceho upozornenia.
17. Odomknutie bonusov
17.1. Stávkovacie podmienky pre bonusy budú odomknuté v nasledovnom poradí:
1.) Otáčky zdarma (Freespins)
2.) Uvítací Bonus (Nový)
3.) Bonus za Vklad
4.) Cash Bonus so stávkovacími podmienkami
5.) Registračný Bonus
18. Uvítací Bonus
18.1. Na získanie Uvítacieho Bonusu za Vklad majú nárok len noví zákazníci spoločnosti Kajot
Casino. Hráči, ktorí sa už v minulosti zaregistrovali a vlastnia Členské Účty sú
považovaní za existujúcich zákazníkov.
18.2. Na získanie nároku na Uvítací bonus za Vklad je potrebné uskutočniť vklad v minimálnej
hodnote €10 na Členský Účet. Hráč musí vklad zrealizovať najneskôr do 300 dní od
úspešnej registrácie.
18.3. Uvítací Bonus za Vklad bude udelený len za prvý vklad na Členský Účet.
18.4. Minimálna hodnota udeleného Uvítacieho Bonusu za Vklad je EUR 10.00.
18.5. Maximálna hodnota udeleného Uvítacieho Bonusu za Vklad je EUR 300.00.
18.6. Hodnota Uvítacieho Bonusu za Vklad predstavuje 100% z hodnoty vkladu,
uskutočneného hráčom.
18.7. Uvítací Bonus za Vklad je ponuka limitovaná v počte 1 Uvítací Bonus za Vklad na
jedného hráča.
18.8. Za účelom získania nároku na Uvítací Bonus je potrebné nový hráčsky účet overiť cez
SMS správu.
18.9. Uvítací Bonus môžete získať buď v čase Vašej registrácie, a to výberom z robaľovacej
ponuky alebo kliknutím na "Môj bonus" v hlavnom menu v pravom hornom rohu a
následne kliknutím na obrázok s ponukou propagujúcou Uvítací bonus.
18.10. Uvítací Bonus za Vklad bude po aktivácii pripísaný na hráčsky účet. Na udelený Uvítací
Bonus za Vklad sa vzťahuje tzv. stávkovacia podmienka, ktorá prikazuje staviť hodnotu
bonusu 40-krát.
19. Bonus Top 10-tich hráčov
19.1. Hodnota bonusu pre Top 10 hráčov je 100€ a 50 voľných otáčok
19.2. Bonusová ponuka Top 10-tich hráčov je obmedzená na jeden Bonus Top 10-tich hráčov
pre jedného hráča raz za mesiac.
19.3. Na začiatku každého mesiaca bude v súvilosti s hodnotou stávok vyhlásených Top 10
hráčov.
19.4. Hry zadarmo nebudú v tomto prípade brané do úvahy, pokiaľ ide o bonus Top 10-tich
hráčov.
19.5. Bonus pre Top 10 hráčov bude na hráčsky účet pripísaný najneskôr k piatemu dňu
nasledujúceho mesiaca.
19.6. Ak budete chcieť poznať svoje miesto v rebríčku, kontaktujte Kajot pomocou kontaktného
formulára.
19.7. Platí stávkovacia podmienka 40 násobku hodnoty bonusu.
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20. Vernostný program
20.1. Za účelom kvalifikovania sa do vernostného programu je ďalej potrebné, aby ste
uskutočnili vklad na Váš hráčsky účet.
20.2. Vernostný program - Cashback
20.2.1.
Podiel cashbacku (vrátenia peňazí) je 5%.
20.2.2.
Podľa pravidiel, aby ste získali Vernostný program vrátenia peňazí tzv.
Cashback, Vaše stávky musia prevýšiť Vaše výhry a Vaše vklady musia
prevýšiť vaše výbery.
20.2.3.
Každý mesiac, 5% z rozdielu Vašich stávok a Vašich výhier za predošlý
mesiac bude pripočítaných v nasledujúcom mesiaci na Váš členský účet do
maximálnej výšky 5% z rozdielu medzi Vašimi vkladmi a Vašimi výbermi z
predchádzajúceho mesiaca.
20.2.4.
Ak sa stane, že jeden mesiac nebudete vôbec hrať, tak vernostný program
bude pokračovať opäť akonáhle začnete hrať.
20.2.5.
Cashback (vrátenia peňazí) vďaka vernostnému programu bude vždy
pripísaný najneskôr do 15-teho v nasledujúcom mesiaci na váš členský účet.
20.3. Mesačné výhry podľa Vernostného programu
20.3.1.
Všetci hráči, ktorí majú nárok na Cashback, tzv. vrátenie peňazí, v rámci
Vernostného Programu a ktorých vklady sú vyššie ako ich výbery, aspoň o 50
EUR alebo viac, budú tiež zahrnutí do mesačného žrebovania podľa
vernostného programu.
20.3.2.
Hráči, ktorí vyhrajú cenu z tohto losovania vo vernostnom programe, budú
vylúčení na ďalšie 4 žrebovania.
20.3.3.
Víťazi tohto losovania budú vždy priamo informovaní a cena im bude zaslaná
poštou. Ich prvé meno a prezývka môžu byť zverejnené na našich
domovských webových stránkach.
21. Registračný Bonus
21.1. Hráč, ktorý využije odkaz/link Registračného Cash Bonusu a potom dokončí úplný
registračný proces, vrátane potvrdenia svojej e-mailovej adresy kliknutím na odkaz/link
zaslaný v potvrdzujúcom e-maily, prijatý vo svojej e-mailovej schránke a overí svoje
mobilné číslo telefónu zadaním bonusového kódu, ktorý bude zaslaný na jeho mobilný
telefón pomocou SMS správy, bude mať nárok na Registračný Cash Bonus
21.2. Registračný proces musí byť dokončený od začiatku až do konca bez akéhokoľvek jeho
prerušenia. V prípade, že hráč preruší proces registrácie z akéhokoľvek dôvodu, nárok
na získanie Registračného Cash Bonusu prepadá.
21.3. Suma Registračného Cash Bonusu bude uvedená v propagačných materiáloch.
21.4. Registračný Cash Bonus bude platný počas termínov uvedených v propagačných
materiáloch.
21.5. Na Registračný Cash Bonus sa vzťahujú stávkové požiadavky. Hráč nebude môcť vybrať
žiadne výhry z Registračného Cash Bonusu pokiaľ nestaví 20-krát sumu vo výške
Registračného Cash Bonusu.
21.6. Maximálny výber z výhry je limitovaný sumou 50 EUR. Zvyšná výhra prepadá a bude
odrátaná z Vášho hráčskeho účtu.
21.7. Maximálna vyberateľná hodnota výhry je limitovaná na 50€. Zostatková suma z výhry
bude prevedená na bonusový účet, z ktorého sa bude uvoľňovať s 1% zo stávok a bude
platná po dobu 90 dní.
22. Otáčky zadarmo
22.1. Ponuku Otáčok zdarma možné uplatniť iba raz, a to pre jedného hráča, domácnosť, emailovú adresu, IP adresu, kreditnú kartu alebo bankový účet, ak nie je uvedené inak.
22.2. Počet Otáčok zadarmo možno nájsť v propagačných materiáloch.
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22.3.

Akékoľvek ponuky Otáčok zdarma, sú platné iba na obdobie uvedené v daných
propagačných materiáloch.

22.4.

Pokiaľ je požadovaná určitá záloha, aby ste mohli dostať Otáčky zadarmo, musíte si
najprv staviť určitú sumu, a po tej využiť svoje Otáčky zadarmo. Možno tiež vyberať
peniaze z vášho členské účtu, ale iba ako bude požadovaná suma stávky uvedená, inak
Otáčky zdarma aj súvisiace víťazstva spojené s ponukou prepadnú.

22.5.

Maximálna výhra z Otáčok zdarma je 30 EURO. Pri dosiahnutej maximálnej výhre,
všetky nepoužité voľné otáčky prepadajú.

22.6.

To je možné dosiahnuť iba prostredníctvom hrania slotov.

22.7.

Ak si nevyberiete svoje Otáčky zdarma pred zhromaždením ďalších voľných Otáčok, tak
vám prepadnú.

22.8.

Otáčky zdarma môžu byť využité na akýchkoľvek KAJOT slotoch.

22.9.

Pokiaľ nie je inak uvedené, tak otáčky zadarmo bez požiadavky stávkovanie sú len pre
hráčov, ktorí vložili a uzavreli stávky vo výške vkladu.

22.10. Ak zneužijete ponuku Otáčok zdarma obchádzaním daného systému, tak všetky výhry,
ktoré získate pri voľných otáčkach budú považované za neplatné a vynulujú sa.
23. VIP Klub Hráčov
23.1.

Pre získanie členstva do VIP Klubu Hráčov je potrebné byť existujúcim KAJOT
zákazníkom a mať schválený svoj účet.

23.2.

VIP Klub Hráčov je len na pozvanie! Pozvanie bude udelené tým hráčom, ktorých stávky
budú vyššie ako:
10,000.00 EUR mesačne
20,000.00 EUR po dobu troch mesiacov
Alebo tím, u ktorých celkové stávky presiahnu 50,000.00 EUR od registrácie.
a ktorých vklady prevýšia ich výbery o minimálne 500.00 EUR.

23.3.

Uvítací VIP Bonus v hodnote 200 EUR bude pripísaný na Váš Členský Účet ihneď po
prijatí pozvánky. Na tento Bunus sa vzťahuje predpis o stávkovanie na 30 násobok z
čiastky.

23.4.

Členovia VIP Klubu Hráčov nemajú nárok na vrátenie peňazí tzv. "Cashback" v rámci
vernostného programu.

23.5.

VIP vrátenie peňazí tzv. "Cashback":
23.5.1.

K získaniu VIP vrátenia peňazí tzv. Cashbacku je potrebné, aby vaše stávky
boli vyššie než vaše výhry a vaše vklady prevýšili vaše výbery.

23.5.2.

10% rozdiel medzi Vašimi stávkami a Vašimi výhrami až do výšky 10%
z rozdielu medzi Vašimi vkladmi a Vašimi výberme z minulého mesiaca bude
pripísaný na Váš Členský Účet, v nasledujúcom mesiaci.
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23.5.3.

Ak v danom mesiaci neurobíte stávku, potom váš VIP Cashback bude
pripísaný čo najskôr, akonáhle znovu urobíte stávku.

23.5.4.

Tento VIP Cashback bude pripísaný na Váš Členský účet do 15.tého dňa v
nasledujúcom mesiaci.

23.6.

Členovia VIP Klubu Hráčov nemajú nárok na Bonus Top 10 najlepších Hráčov.

23.7.

VIP Bonus Top 20 Hráčov

23.8.

23.7.1.

Hodnota bonusu pre Top 10 VIP hráčov je 100€ a 100 voľných otáčok.

23.7.2.

Ponuka pre VIP Bonus Top 10 Hráčov je limitovaná mesačne pre jedného
hráča z Top 10.

23.7.3.

Na začiatku každého mesiaca bude v súvilosti s hodnotou stávok vyhlásených
Top 10 VIP hráčov.

23.7.4.

Do úvahy nebudú brané hry zadarmo, ak pôjde o VIP Bonus pre Top 10
Hráčov.

23.7.5.

Bonus pre Top 10 VIP hráčov bude na hráčsky účet pripísaný najneskôr k
piatemu dňu nasledujúceho mesiaca.

23.7.6.

Ak si prajete poznať svoje umiestnenie v rebríčku hráčov, stačí kontaktovať
náš KAJOT prostredníctvom kontaktného formulára alebo živého "live chatu".
VIP Bonus Top 10 Hráčov je platný do konca aktuálneho mesiaca.

23.7.7.
Platí stávkovacia podmienka 20 násobku hodnoty bonusu.
VIP Štvrťročné zlosovanie o ceny
23.8.1.

Iba členovia VIP Klubu Hráčov, ktorí počas prechádzajúceho štvrťroku
uzavreli stávky cez 10.000 EUR sa budú môcť zapojiť do žrebovania o ceny.

23.8.2.

Člen VIP Klubu hráčov, ktorý už získa túto VIP Štvrťročnu cenu, bude z
ďalších 4 losovania o ceny vylúčený.

23.8.3.
23.9.

Všetci VIP Členovia Klubu Hráčov budú o výhercoch informovaní, a to
zaslaním e-mailom jeho prvého mená, prezývky a výherné ceny.
Budete mať tiež nárok na narodeninový darček, ktorý určí KAJOT.

23.10. V prípade, že Vy ako VIP Hráč, nevykonáte po dobu 6-tich po sebe idúcich mesiacov
žiadny vklad, budete tak pozbavený členstva vo VIP Klube Hráčov. Pokiaľ si však budete
priať, opäť získať členstvo po uplynutí tejto doby, je to možné opäť za rovnakých
podmienok, ako stať sa členom prvýkrát, ale VIP Uvítací bonus nebude už druhýkrát
vyplatený.

24. Narodeninové otáčky
24.1. Hráči, ktorí majú plne zaregistrovaný účet a uskutočnili vklad, získajú v deň ich narodenín
20 otáčok zadarmo.
24.2. Ponuka narodeninových otáčok je limitovaná na jedného hráča, ktorý ju smie využiť len
raz za rok.
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24.3.
24.4.
24.5.
24.6.
24.7.

Narodeninové otáčky budú pripísané automaticky na Váš hráčsky účet v deň Vašich
narodenín.
Maximálna výhra na základe otáčok zdarma je EUR 30.00. V prípade, že sa maximálna
výhra prekročí, všetky nevyužité voľné otáčky prepadajú.
Pokiaľ nie je uvedené inak, narodeninové otáčky sú platné po dobu 14 dní.
Otáčky zdarma môžu byť použité na akýchkoľvek KAJOT automatoch.
Ak hráč zneužije narodeninové otáčky obchádzaním platného systému, všetky výhry
vyplývajúce zo zneužitia voľných otáčok budú vynulované a stornované.

25. Virtuálne hry (Závody) – DS Software
25.1.

KAJOT ponúka hry tretej strany DS Software GmbH. Tieto hry sú vopred nahrané a
uložené na serveroch DS Software. Virtuálne hry (Závody) sú koncesované Úradom pre
hry na Malte (Malta Gaming Authority).

25.2.

Na začiatku Virtuálnej hry (Závody) bude čiastka v hodnote 10€ prevedená z Vášho
hráčskeho účtu na účet pre Virtuálne hry (Závody). V prípade, že suma na Vašom
hráčskom účte je menšia ako 20€, potom bude polovica tejto sumy prevedená na účet
pre Virtuálne hry (Závody)

25.3.

Pokiaľ dôjde k vyčerpaniu sumy na Vašom účte pre Virtuálne hry (Závody), bude Vám
navrhnutá možnosť previesť ďalšie prostriedky z Vášho hráčskeho účtu na účet pre
Virtuálne hry (Závody). Môžete si zvoliť akúkoľvek sumu až do výšky zostatku vo Vašej
hráčskej peňaženke, pričom najmenej 1€ a najviac 100€.

25.4.

Minimálna stávka je €0,5

25.5.

Maximálna stávka je €500

25.6.

Stávky sú uskutočnené rozložením žetónov na stávkovací lístok a sú automaticky prijaté
v momente keď Virtuálna hra (Závody) začne.

25.7.

Suma celkových stávok je odobratá z Vášho účtu pre Virtuálne hry (Závody) a výhry sú
pripísané na účet pre Virtuálne hry (Závody).

25.8.

Po ukončení Virtuálnych hier (Závody), kliknutím na tlačidlo “Odísť” alebo zavretím okna
bude celková suma ktorá bola prevedená z Vášho hráčskeho účtu na účet pre Virtuálne
hry (Závody), pripísaná naspäť do Vašej hráčskej peňaženky a stávky budú odpočítané a
výhry pripísané na Váš hráčsky účet.

25.9.

V prípade výpadku internetového pripojenia alebo z dôvodu iného technického problému,
budú prostriedky prevedené z účtu pre Virtuálne hry (Závody) na hráčsky účet v priebehu
desiatich minút.

25.10. Stávky odohrané vo Virtuálnych hrách (Závody) sa nepočítajú do odomykania
stávkovacích podmienok
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