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Conectarea 
Pentru a vă conecta la Bingo, trebuie să aveți un cont de joc.

Când vă conectați pentru prima dată, vi se va cere să creați un nume pentru chat și să 
alegeți un număr norocos. Restul de informații de profil sunt opționale în acest stadiu.



Alegerea unui joc de bingo 
Puteți să vizualizați camerele/jocurile sub formă de dale sau de listă. 

Camerele sunt prezentate sub formă de dale și afișează informația pentru următorul joc care 

începe în fiecare. Unele camere pot fi afișate ca fiind închise și arată ora la care se deschid. 

Vizualizarea sub formă de dale vă permite să vă alăturați instant unei camere și, într-o cameră, 

puteți să vă cumpărați bilete pentru următorul joc. 

Jocurile individuale sunt afișate în format de listă dinamică sortată implicit în funcție de ora de 

începere a jocului. Când începe primul joc, acesta dispare din listă. Această vizualizare poate 

fi sortată pe fiecare coloană și filtrată în funcție de diverse criterii. Vizualizarea în format listă 

vă permite să cumpărați bilete la jocuri individuale fără a deschide camera în măsura în care 

există jocuri în program. Puteți să vă intrați instant în cameră făcând clic pe numele 

camerei/jocului. 

Atât vizualizarea sub formă de dale cât și cea sub formă de listă pot să fie filtrate în funcție 

de tipul de joc (90 de bile, 75 de bile, 75 Variant). Toate tipurile de joc sunt vizibile implicit. 

Tipuri de jocuri 

Bingo 75 de bile 

Numerele de Bingo care sunt strigate sunt asociate cu literele din cuvântul BINGO. 

Numerele de sub fiecare coloană sunt întotdeauna în aceeași gamă. 

B=115, I=1630, N=3145, G=4660 și O=6175 

La Bingo 75 de bile fiecare bilet este o grilă de 25 de pătrate alcătuită din 5 rânduri și 5 

coloane. Fiecare pătrat conține un număr, cu excepția pătratului din centru. Pătratul din centru 

de pe fiecare bilet este numit „pătrat liber” și are pe el o pictogramă în loc de un număr. Cele 24 

de numere din pătrate plus pătratul liber reprezintă în total 25 de numere pe fiecare bilet. 

De obicei, se oferă 5 premii la fiecare joc de Bingo; 

● 1 linie

● 2 linie

● 3 linie

● 4 linie

● 5 linie/premiul pentru biletul complet

Premiul de 1 linie este câștigat de primul jucător pentru care se vor striga toate numerele lui în 

linie orizontală, verticală sau diagonală. Pentru a câștiga următoarele premii de linie, se califică 

doar numerele strigate de pe liniile orizontale ale biletelor dvs. 



Bingo Variant 75 de bile 

La Bingo 75 de bile fiecare bilet este o grilă de 25 de pătrate alcătuită din 5 rânduri și 5 coloane 

cu 25 de numere în total pe fiecare bilet. La Variant 75 de bile, biletele se vând în benzi de câte 

trei și fiecare bandă conține toate numerele de la 1 la 75, fără a se repeta vreunul. 

Se oferă 5 premii la fiecare joc de Bingo; 

● 1 linie

● 2 linie

● 3 linie

● 4 linie

● 5 linie/premiul pentru biletul complet

Premiul de 1 linie este câștigat de primul jucător pentru care se vor striga toate numerele lui în 

linie orizontală, verticală sau diagonală. Pentru a câștiga următoarele premii de linie, se califică 

doar numerele strigate de pe liniile orizontale ale biletelor dvs. 

Bingo 90 de bile 

Fiecare bilet de Bingo de 90 de bile este compus din 3 rânduri și 9 coloane. Fiecare rând 

conține 5 numere (și 4 spații libere), în total 15 numere pe fiecare bilet. Biletele se vând în 

benzi de 6 sau câte unul și fiecare bandă conține toate numerele de la 1 la 90, fără a se repeta 

vreunul. 

Se oferă 3 premii la fiecare joc 

● un premiu pentru 1 linie

● un premiu pentru 2 linie

● și un premiu full house (3 linii)

Cum se joacă bingo 

Cumpărarea biletelor 

Timpul până la oprirea vânzărilor pentru jocul următor din cameră este indicat de un 
temporizator. Când temporizatorul ajunge la zero, mai durează 10 secunde până la începerea 
jocului.

Puteți să selectați sau să deselectați biletele făcând clic pe ele. De asemenea, există 
posibilitatea de selectare rapidă a biletelor cu ajutorul butoanelor numerotate din elementul 
Cumpărare bilete.

Butonul Cumpărare afișează costul total al biletelor selectate. Cumpărarea biletelor este 
finalizată prin apăsarea butonului Cumpărare. Puteți cumpăra în continuare bilete până când se 
atinge numărul maxim sau se termină perioada de vânzare. Biletele cumpărate nu pot fi anulate.



Desfășurarea jocului de Bingo 

O rundă de joc de Bingo începe atunci când s-a terminat numărătoarea inversă de joc și 

au trecut și cele 10 secunde suplimentare. 

Numerele de pe bilete sunt marcate automat, sau puteți activa marcarea manuală a numerelor 
în meniul Setări. Jocul de bingo identifică automat câștigătorul, așadar, chiar dacă nu ați reușit 
să marcați niciun număr pe biletul câștigător, primiți totuși premiul. Câștigătorii sunt făcuți 
publici la bingo.

Puteți alege să afișați sau să ascundeți ultimele patru bile din aparatul de extras bile făcând clic 

pe pictograma cu 3 puncte de deasupra bilelor extrase. Se poate afișa sau ascunde și grila 

completă cu toate bilele extrase făcând clic pe pictograma grilă de deasupra bilelor extrase. 

Când un joc este în desfășurare se poate observa care jucători sunt cel mai aproape să obțină 

BINGO și de ce bile au nevoie pentru a-l obține. Sunt afișați de asemenea câștigătorii pentru 

fiecare premiu în timpul și după runda de joc. 

Puteți avea mai multe camere de Bingo deschise în același timp. Camerele active sunt arătate 

deasupra zonei de joc ca secțiuni. Secțiunile arată dacă sunteți aproape de Bingo și informații 

privitoare la ora de începere a jocului. Se pot activa noi camere prin lobby sau butonul Alegere 

joc din cameră. 

Auto-cumpărare 

Se poate activa sau dezactiva cumpărarea automată a biletelor pentru fiecare cameră. Alegeți 

numărul de bilete pe rundă, numărul de runde de joc pe care doriți să le jucați și prețul maxim al 

biletelor. Biletele vor fi achiziționate automat înainte de fiecare rundă de joc imediat ce se 

deschide vânzarea de bilete. 

Autocumpărarea va fi dezactivată: 

● Dacă rămâneți fără fonduri

● Dacă părăsiți camera

● Dacă valoarea minimă a biletelor pentru joc este mai mare decât permit setările dvs. de Auto-
cumpărare

După ce a avut loc achiziția de auto-cumpărare, încă veți mai putea să cumpărați bilete 

suplimentare până la maximul permis în joc. 

ID-ul jocului 

ID-ul jocului aflat în desfășurare este afișat întotdeauna în cameră. ID-ul jocului este unic pentru 
fiecare rundă de joc. 

Dacă vreți să verificați rezultatele jocurilor anterioare, faceți clic pe linkul Istoric joc și vor fi 



afișate informațiile despre joc. 

Setări 

PPuteți regla următoarele setări pentru joc: 

• Zoom bilet
• Sunet pornit/oprit
• Crainic pornit/oprit și alegere dintre câteva voci
• Joc automat (marcare numere și ordonare cartoane) 
pornit/oprit

Defecțiuni 

Dacă conexiunea la un joc de Bingo este pierdută din orice motiv, de ex. probleme cu 

conexiunea la Internet, prin reîmprospătarea browser-ului puteți să vă întoarceți la Bingo și să 

vă reluați participarea. Dacă vă realăturați înainte de începerea jocului veți vedea aceleași 

bilete/benzi ca înainte și veți avea opțiunea de a cumpăra, dacă timpul vă permite. 

Dacă vă alăturați unui joc aflat în desfășurare și ați cumpărat deja bilete pentru jocul respectiv, 

jocul se va relua de la numărul care este strigat în acel moment, biletele dvs. cumpărate vor fi 

recuperate și veți putea urmări restul jocului. 

Dacă sunteți deconectat în timp ce un joc se află în desfășurare, puteți vedea rezultatele în 

Istoricul jocului după finalizarea jocului. Când vă re-conectați la Bingo, dacă un joc se află deja 

în desfășurare și nu ați cumpărat bilete pentru jocul respectiv, veți urmări desfășurarea jocului. 

Defecțiunea anulează toate plățile și jocurile. 

Jocul meu de Bingo 

Ecranul Jocul meu de Bingo poate fi accesat prin linkul ‘Jocul meu de Bingo’ din partea din 
dreapta sus a clientului de joc. 

În meniul Jocul meu de Bingo vă puteți vizualiza informațiile din profil. Vă puteți edita numele 

de chat o dată la 90 de zile. 

Jocul meu de Bingo afișează voucherele dvs. pentru Bingo și mini-jocuri și orice învârtiri 

gratuite disponibile pentru mini-jocuri. 

Mini-jocuri 
Puteți juca mini-jocuri de slot în afară de Bingo. Puteți de asemenea să primiți învârtiri 

gratuite la orice mini-joc și, în afară de bani, se pot folosi și vouchere. 

În cazul în care sunt disponibile învârtiri gratuite la orice mini-joc, acest lucru este afișat ca 

contor de notificare pe pictograma de joc și în Jocul meu de Bingo. 



Chat 
În Chat puteți comunica cu alți jucători și vizualiza o listă de jucători din camera respectivă.

Un moderator de chat (CM) monitorizează camera de chat și veghează ca mediul de chat 
din cameră să rămână plăcut, prietenos și sigur. CM poate fi recunoscut după culoarea 
diferită a balonului de chat.  

 Moderatorii de chat nu gestionează întrebările legate de cont sau orice formă de rambursare. 

Pentru a asigura corectitudinea, moderatorilor noștri de chat le este interzis să joace orice 

jocuri de pe site-ul nostru. Moderatorii de chat lucrează independent de Serviciul Clienți Relax 

Bingo, însă dacă nu pot să vă rezolve întrebarea sau problema vă vor redirecționa către 

echipa de servicii clienți PARTENERĂ. 

Există un filtru de limbaj licențios care previne publicarea cuvintelor ofensatoare în camerele de 

chat. Dacă încercați să scrieți un cuvânt ofensator, primiți o notificare și mesajul nu se va 

trimite. Încercăm să ne ținem listele de cuvinte interzise la zi pentru a evita comportamentul 

ofensator în camerele noastre de chat. Vă rugăm să ne contactați echipa de servicii clienți cu 

detalii privitoare la orice încălcări ofensatoare. 

Camerele de chat nu sunt monitorizate 24 de ore pe zi și dacă se constată un comportament 

ofensator din partea unui jucător, jucătorul abuziv poate fi pus pe mut. Faceți clic pe avatarul + 

mesajul jucătorului și apare pe el butonul Mut. Un jucător poate scoate de pe mut un alt jucător 

din lista de jucători din chat. 

Eticheta la chat 

Rugăm toți jucătorii să respecte următoarele linii directoare astfel încât camerele noastre de 

chat să rămână un mediu de comunicare prietenos și plăcut: 

Vă rugăm să conversați doar în limba engleză în camera de chat în engleză. Conversați în 

limba dvs. locală în camera de chat locală. 

● Nu vă certați.

● Orice formă de discriminare, mai exact rasială, sexuală sau etnică nu este permisă.

● Respectați moderatorul de chat.

● Nu hărțuiți, insultați sau amenințați și nu încercați să-i deranjați pe ceilalți jucători.

● Nu vă asumați o identitate falsă și nu vă prefaceți că sunteți alți jucători.

● Nu folosiți camera de chat pentru a vă exprima nemulțumirile. Vă rugăm să vă

direcționați toate reclamațiile către moderatorii noștri de chat și, dacă este necesar,

contactați echipa noastră de servicii clienți.

● Nu utilizați camerele de chat ca formă de publicitate sau pentru promovarea

altor pagini de Internet/companii.

● Nu utilizați un limbaj indecent sau vulgar.

● Alegeți nume de chat cu bun simț.

● Nu oferiți detalii personale.

● Vă recomandăm să nu vă întâlniți cu nici o persoană pe care ați cunoscut-o prin funcția

de chat.



● Fiți politicoși și prietenoși cu toți nou-veniții, cu ceilalți jucători și cu moderatorii noștri de

chat.

● Vă rugăm să evitați utilizarea nenecesară de MAJUSCULE. Pe chat-urile online se

exprimă astfel mânia și țipatul.

● Nu trimiteți spam (inundați camera de chat cu multe copii ale aceluiași mesaj).

● Nu uitați cu cât vă purtați mai frumos cu oamenii, cu atât se vor purta și ei mai frumos cu
voi!

Moderatorii de chat și Serviciul Clienți le pot interzice jucătorilor să mai acceseze camera de 

chat sau pot bloca complet un jucător de la jocurile de Bingo dacă nu se conformează etichetei 

de chat. Dacă vă este revocată facilitatea de chat, atunci când încercați să trimiteți mesaje pe 

chat veți primi o notificare prin care sunteți anunțat că nu vi se permite să trimiteți mesaje pe 

chat. 

Jocuri pe chat 

Moderatorii de chat joacă o selecție de jocuri pe chat în camera de chat de-a lungul zilei. 

Jocurile pe chat sunt jocuri care pot fi jucate în timpul jocurilor de Bingo pentru a câștiga 

premii suplimentare. Sunt distractive și se joacă gratuit! 

Pentru a juca și a câștiga, trebuie să fiți în camera de Bingo și să jucați Bingo. Moderatorii 

de chat vor prezenta jocurile și regulile în camera de chat, deci nu trebuie decât să le urmați 

instrucțiunile pentru a afla cum să jucați și să câștigați. 

Moderatorii de chat vor decide ce jocuri să joace și când. Se asigură că toate jocurile de chat 

sunt jucate corect și fără discriminare. 

Nu uitați că decizia moderatorului nostru de chat cu privire la rezultatul unui joc pe chat este 

întotdeauna finală. Câștigurile din jocurile de chat vor fi creditate instant către contul dvs. de 

către MC. 

Loialitate 
Puteți aduna Puncte de Loialitate jucând bingo și mini-jocuri. Pe măsură ce câștigați puncte, se 
umple o bară de progres de loialitate. Când se umple bara de progres, puteți lansa Roata 
Loialității, care vă premiază cu învârtiri gratuite, vouchere sau numerar, acestea având valori 
diferite în funcție de poziția în care se oprește Roata.

Cu fiecare creștere a nivelului dv cu o unitate, primiți o învârtire la Roata Loialității. Dacă atingeți 
un nivel nou în timpul jocului, tot progresul înregistrat în continuare în timpul rundei respective 
este calculat pentru atingerea nivelului următor.

Bingo Roll-On 

Bingo RollOn începe ca orice alt joc de Bingo cu premii de 1 linie, 2 linie și bilete complete, de 



 

 

exemplu, dar în loc ca jocul să se oprească acolo continuă și plătește în continuare pentru 

câștigurile full house ulterioare. Jocurile de Bingo RollOn oferă până la 10 premii full house 

suplimentare care se pot câștiga după premiile standard. Însă, nu se pot câștiga jackpot-uri la 

un premiu RollOn suplimentar. 

 

Înainte de începerea jocului 

Înainte de începerea unui joc RollOn, o informație de joc vă va arăta că jocul RollOn este pe 

cale să înceapă. Va detalia premiile full house suplimentare disponibile pentru joc și dacă vor 

consta în bani sau vouchere de Bingo. Pentru a vedea o listă completă a premiilor RollOn 

suplimentare, faceți clic pe pictograma RollOn de pe afișarea premiilor. 
 

Câștigători 

Pentru câștigătorii de premii RollOn suplimentare, va apărea o suprapunere mică care arată 

numărul de câștigători care împart premiul respectiv și numărul de premii rămase în jocul Roll-

On. Numele câștigătorilor poate fi văzut pe panoul de premii RollOn. 

 

La sfârșitul jocului va apărea o animație specială de câștigare care enumeră câștigătorii Roll-

On. Puteți să verificați și detaliile complete ale câștigurilor dvs. RollOn în Istoricul jocului. 
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XToGo crește șansele de câștig ale jucătorilor pentru că recompensează pe toată lumea care 

este aproape de a câștiga. XTG se referă la poziția biletului dvs. într-un joc de Bingo, mai exact, 

1TG – mai este nevoie de un număr, 2TG – 2 numere, etc. Jocurile 1TG și 2TG le oferă 

jucătorilor șansa de a câștiga un premiu în bani chiar dacă ratează premiile principale. 

 

Aceste jocuri speciale vor avea un premiu specific pentru jucătorii care îndeplinesc criteriul xTG 

pe biletele lor DOAR când se joacă pentru ultimul premiu din joc, cel de full house. 

 

Veți putea să identificați jocurile XTG din ecranul cu programul pentru că vor avea 

pictograme lângă ele. 

 

Înainte de începerea unui joc XTG, informațiile de joc vor arăta că urmează să înceapă jocul 
XTG. 

 

Opțiuni de premii 

Jocurile XTG pot să fie configurate diferit. Pot oferi un premiu XTG: 

 
● Pe jucător de ex., primiți un premiu dacă cel puțin unul din biletele dvs. corespunde 

funcției XTG aplicate la joc. 

● Pe bilet de ex., primiți un premiu pentru fiecare bilet care corespunde criteriilor XTG. 

 
Premiile pot să reprezinte și o parte din Potul funcției XTG sau o sumă fixă, de ex. 

0,10 € pe calificare. Premiile pot fi plătite în soldul dvs. bonus sau de numerar. 



 

 

Câștigători 

Dacă într-un joc este disponibil un premiu XTG, la sfârșitul jocului va apărea o animație 

specială în care sunt enumerați câștigătorii XTG. Puteți să verificați detaliile complete 

privitoare la câștigul dvs. XTG în Istoricul jocului. 

 

 

Cumpărați unul și primiți unul gratuit 
 

Pentru fiecare bilet achiziționat pentru o anumită rundă de joc, primiți X bilete gratuite în plus. 

Poate fi și: Cumpărați 5, primiți 2 gratuit, Cumpărați 12, primiți 1 gratuit etc. 

 

Premii 
Premiile oferite la fiecare joc de Bingo sunt determinate de numărul de bilete cumpărate pe 

joc. Cu cât se cumpără mai multe bilete, cu atât sunt mai mari premiile. 

 

Anumite jackpot-uri de Bingo/premii sunt conectate cu alte site-uri de Bingo din Rețeaua Relax 

Bingo. Pentru jocurile conectate, toți jucătorii de Bingo, indiferent de site-ul pe care joacă, 

plătesc exact același preț pentru fiecare bilet și se garantează că fiecare bilet are aceeași șansă 

de a câștiga. Site-urile de Bingo conectează jocuri pentru a le oferi jucătorilor premii mai mari și 

mai bune. Jocurile Bingo care sunt conectate cu alte pagini din Rețeaua Relax Bingo pot fi 

identificate clar în programul de jocuri printr-o pictogramă link. 

 

Doi sau mai mulți jucători pot câștiga/împărți un premiu la Bingo, de ex., jucătorii pot avea 

bilete care îndeplinesc criteriile pentru premiu la aceeași bilă. În astfel de circumstanțe, 

premiul va fi împărțit în proporții egale între câștigători. Câștigurile vor fi depuse direct în 

contul câștigătorului după sfârșitul rundei de joc. 

 

Jackpot-uri 

Se pot câștiga jackpot-uri la Bingo. În funcție de joc, un jackpot poate fi fix sau progresiv. 

 

Jackpot-uri fixe 

Se poate câștiga întotdeauna un jackpot fix într-o anumită cameră de Bingo. Pentru a câștiga, 

nu trebuie decât să obțineți full house dintr-un număr de bile specificat sau mai puțin. În cazul 

în care câștigă simultan doi sau mai mulți jucători, fiecare primește jackpot-ul complet. 

 

Contul dvs. va fi creditat automat cu câștigurile de jackpot la scurt timp după jocul de Bingo. 

Vă rugăm să contactați Serviciul Clienți dacă nu vă primiți câștigurile. 

 

Jackpot-uri progresive 

Un jackpot progresiv este finanțat inițial ca o sumă fixă și crește atunci când se vând bilete. Cu 

cât se cumpără mai multe bilete la Bingo, cu atât va crește jackpot-ul. Pentru a câștiga, obțineți 

full house la un joc de Bingo într-un număr specificat de bile sau mai puțin și veți fi anunțat că ați 

câștigat. Valoarea jackpot-urilor va fi afișată pe ecranul jocului de Bingo. 

 

Când s-a câștigat un jackpot progresiv, acesta va fi resetat la valoarea inițială. 
 



Jackpot-uri comune 

Anumite jackpot-uri sunt desemnate ca „Jackpot-uri comune”, ceea ce înseamnă că un procent 

din jackpot îi este plătit jucătorului care a declanșat jackpot-ul și restul este plătit celorlalți 

jucători care au cumpărat bilete în runda de joc câștigătoare. Împărțirea este plătită proporțional 

cu numărul de bilete cumpărate la rundă de fiecare jucător și jucătorul al cărui bilet declanșează 

jackpot-ul va primi un procent din potul comun bazat pe numărul de bilete pe care l-a cumpărat 

în raport cu numărul total de bilete din joc. Doar jocul în care a fost declanșat jackpot-ul va plăti 

jackpot-ul comun. 

Rețineți că anumite jackpot-uri sunt în rețea, adică sunt disponibile în mai multe camere de 

Bingo. 

Întrebări despre jackpot 

Dacă aveți întrebări cu privire la câștigul dvs. de jackpot, trimiteți un e-mail la serviciul clienți, 

precizând următoarele informații: 

● Numele dvs. de chat Bingo

● Data și ora jocului la care ați câștigat jackpot-ul

● ID-ul jocului de Bingo (disponibil în Istoricul jocului)

Termeni și condiții pentru jackpot 

Doi sau mai mulți jucători pot împărți premiul full house la un joc de Bingo, mai exact jucătorii 

pot avea bilete care îndeplinesc criteriile de premiu pe aceeași bilă. În cazul în care acest lucru 

se întâmplă și jucătorii sunt eligibili pentru a câștiga jackpot-ul, banii de jackpot vor fi împărțiți 

egal între câștigători. 

Sunteți eligibili pentru a câștiga jackpot-uri dacă ați cumpărat un bilet la jocul unde se câștigă. 

Prin urmare, la jocurile gratuite și jocurile la care ați primit bilete gratuite, nu sunteți eligibili să 

câștigați jackpot-urile fixe și progresive. 

Se poate câștiga un singur jackpot pe bilet cumpărat. Dacă sunteți eligibili pentru mai multe 

jackpot-uri, se plătește cel mai mare. Relax Bingo își rezervă dreptul de a elimina un jackpot 

după ce a fost câștigat. 

Relax Bingo își rezervă dreptul de a modifica Termenii și condițiile prezente oricând. 

Vouchere 

Fondurile bonus de Bingo vor fi creditate automat către secțiunea de vouchere de Bingo 

din contul dvs. și se pot găsi în Jocul meu de Bingo. 

Un sold de voucher de Bingo nu se poate retrage și este valabil doar pentru jocurile de Bingo 

sau jocurile slot din Bingo. Pentru a putea retrage câștigurile de la un voucher, trebuie să 

îndepliniți criteriile de pariere pentru voucherul relevant. 

Orice fonduri de voucher rămase vor fi cheltuite înaintea soldului de bani. 

Mizele finanțate din vouchere de Bingo pot contribui variat la premii, în funcție de configurația 



jocului. 

Voucherele vor expira și sunt înlăturate dacă: 

a) nu este activitate în contul dvs. o anumită perioadă

b) nu v-ați cheltuit toate fondurile de voucher într-o anumită perioadă

Puteți alege să nu utilizați voucherele, caz în care voucherul poate fi anulat pe 

pagina Jocul meu de Bingo. 

Cerințe de pariere 
O cerință de pariere este un multiplicator care reprezintă numărul de dăți în care trebuie să 

jucați prin voucher înainte de a fi eligibil să vă încasați câștigurile. Orice câștiguri pe care le 

obțineți în timp ce jucați la un joc cu cerințe de pariere neîndeplinite, se vor stoca în soldul de 

voucher până îndepliniți cerința de pariere. Nu puteți să retrageți bani din soldul dvs. de 

voucher. Veți putea să cheltuiți acele fonduri în așteptare pentru a încerca să obțineți cerința de 

pariere între timp. 

Vizualizarea voucherelor cu cerințe de pariere 

Puteți să vă vizualizați toate voucherele, informații cu privire la orice cerință de pariere asociată 

și progresul dvs. spre îndeplinirea cerinței respective pe pagina Jocul meu de Bingo. 

Transformarea soldului în așteptare al Voucherului în bani 

Pentru a transfera eventualele fonduri în așteptare pe care le aveți în soldul cu bani trebuie să 
îndepliniți întreaga cerință de pariere pentru bonusul aplicabil. După ce s-au îndeplinit cerințele, 
toate fondurile stocate în soldul de voucher vor fi transferate în soldul dvs. de bani. 

Un voucher epuizat 

Dacă soldul voucherului este zero, cerința de pariere va fi anulată și voucherul va fi considerat 

epuizat, cu excepția situațiilor următoare: Ați achiziționat bilete pentru jocuri viitoare la un joc cu 

cerințe de pariere neîndeplinite. În acest caz, voucherul va rămâne deschis până la îndeplinirea 

cerințelor de pariere sau la stabilirea rezultatului pariului. 

Un exemplu este afișat mai jos: 

1. Jucătorul A primește un voucher de Bingo de 10,00 € cu o cerință de pariere de
două ori.

2. Jucătorul trebuie să parieze cel puțin 20,00 € la Bingo înainte ca câștigurile din

voucher să fie returnate în soldul de bani.

3. Dacă voucherul unui jucător ajunge la zero în orice moment, toate cerințele de

pariere neîndeplinite vor fi anulate și voucherul va fi trimis la „cheltuite”.

4. Ordinea de cheltuire când un jucător pariază la un joc cu un voucher cu cerințe

de pariere va fi: ‘Voucher’ > ‘bani’.



Termenii și condițiile pentru cerințele de pariere 

Prin utilizarea unui voucher la Bingo și slot-uri, jucătorul va fi supus cerinței de pariere asociate 

cu voucherul respectiv. Voucherele cu cerințe de pariere vor necesita ca jucătorii să mizeze un 

multiplicator de ture al voucherului original înainte ca câștigurile să fie returnate în bani. 

După ce un jucător primește voucherul, poate să renunțe oricând la acesta eliminând 

voucherul din secțiunea Jocul meu de Bingo. Dacă voucherul este înlăturat sau expiră, orice 

fonduri rămase pe voucher vor fi recuperate și cerința de pariere va fi înlăturată. Prin 

înlăturarea unui voucher, jucătorii nu mai pot să opteze pentru acel voucher. 

Toate jackpot-urile care sunt câștigate cu setarea pe plată automată vor fi plătite în soldul 

voucherului dacă un jucător are o cerință de pariere neîndeplinită asociată cu voucherul 

respectiv. 

Ne rezervăm dreptul de a modifica termenii și condițiile cerințelor de pariere. 

Ne rezervăm dreptul de a scădea orice voucher și/sau premiu în așteptare din soldul unui 

jucător în orice moment. 

Moneda 
Dacă moneda din contul unui jucător nu este €, orice achiziții de bilete, câștiguri, etc vor fi 

convertite din moneda de bază și afișate în moneda locală a jucătorului în jocul de Bingo. 

Orice schimb valutar va fi executat cu utilizarea aceluiași curs valutar pentru a asigura 

conversia corectă și egală. 

Caracterul aleatoriu 
Ordinea în care sunt extrase bilele de Bingo este determinată de un Generator de numere 

aleatorii (GNA) Relax utilizează un GNA licențiat (MGA & AGCC) puternic din punct de 

vedere criptografic, dezvoltat în companie de Relax Gaming Ltd. Astfel se asigură că 

rezultatul fiecărui joc este absolut aleatoriu. 

CJ 
Toate jocurile de Bingo au o plată variată asociată și garantează un premiu după finalizarea 

sesiunii de joc. Câștigul jucătorului (CJ) la un joc de Bingo este o sumă garantată 

care va fi plătită și care este determinată în funcție de biletele de pariere totale achiziționate la 

jocul de Bingo respectiv și va fi de cel puțin 70%. 




