
ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ SUPER ΠΑΡΟΛΙ 

 H επιβράβευση αυτή αφορά μόνο pregame στοιχήματα 
 

 Για το Super Παρολί του Σαββάτου µε τις ΝΙΚΕΣ των 
οµάδων, τα στοιχήµατα που συµµετέχουν θα πρέπει να 
τοποθετηθούν από 20/10 µέχρι και 21/10 και µέχρι την 
έναρξη του πρώτου από τους παρακάτω αγώνες που 
περιλαµβάνονται στο Super Παρολί: ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. 
(ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ - ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ.), ΜΠΑΓΕΡΝ 
(ΑΜΒΟΥΡΓΟ - ΜΠΑΓΕΡΝ) & ΝΑΠΟΛΙ (ΝΑΠΟΛΙ - ΙΝΤΕΡ). Η 
συνολική προσφερόµενη απόδοση 2,30 αντί 1,99, ισχύει 
µόνο για τις ΝΙΚΕΣ όλων των παραπάνω οµάδων στο 
προκαθορισµένο παρολί. Για την συµπλήρωση του Super 
Παρολί του Σαββάτου µε τις ΝΙΚΕΣ των παραπάνω 
οµάδων απαιτείται η σηµείωση του κωδικού 400 σε 
συνδυασµό µε τον ειδικό κωδικό 100. 
 

 Για το Super Παρολί της Κυριακής µε τις ΝΙΚΕΣ των 
οµάδων, τα στοιχήµατα που συµµετέχουν θα πρέπει να 
τοποθετηθούν από 20/10 µέχρι και 22/10 και µέχρι τις 
15:30, την έναρξη του πρώτου από τους παρακάτω 
αγώνες που περιλαµβάνονται στο Super Παρολί: 
ΑΡΣΕΝΑΛ (ΕΒΕΡΤΟΝ - ΑΡΣΕΝΑΛ), ΜΙΛΑΝ (ΜΙΛΑΝ - 
ΤΖΕΝΟΑ) & ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (ΘΕΛΤΑ - ΑΤΛΕΤΙΚΟ 
ΜΑΔΡΙΤΗΣ). Η συνολική προσφερόµενη απόδοση 5,00 
αντί 4,37, ισχύει µόνο για τις ΝΙΚΕΣ όλων των παραπάνω 
οµάδων στο προκαθορισµένο παρολί. Για την 
συµπλήρωση του Super Παρολί της Κυριακής µε τις ΝΙΚΕΣ 
των παραπάνω οµάδων απαιτείται η σηµείωση του 
κωδικού 401 σε συνδυασµό µε τον ειδικό κωδικό 100. 
 

 Για το Super Παρολί της Κυριακής µε τις ΝΙΚΕΣ των 
οµάδων, τα στοιχήµατα που συµµετέχουν θα πρέπει να 
τοποθετηθούν από 20/10 µέχρι και 22/10 και µέχρι τις 



21:45, την έναρξη του πρώτου από τους παρακάτω 
αγώνες που περιλαµβάνονται στο Super Παρολί: ΡΕΑΛ 
ΜΑΔΡΙΤΗΣ  (ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΕΪΜΠΑΡ), ΛΑΤΣΙΟ (ΛΑΤΣΙΟ 
- ΚΑΛΙΑΡΙ) & ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ (ΜΑΡΣΕΪΓ - ΠΑΡΙ ΣΕΝ 
ΖΕΡΜΕΝ). Η συνολική προσφερόµενη απόδοση 1,90 αντί 
1,70, ισχύει µόνο για τις ΝΙΚΕΣ όλων των παραπάνω 
οµάδων στο προκαθορισµένο παρολί. Για την 
συµπλήρωση του Super Παρολί της Κυριακής µε τις ΝΙΚΕΣ 
των παραπάνω οµάδων απαιτείται η σηµείωση του 
κωδικού 402 σε συνδυασµό µε τον ειδικό κωδικό 100.. 
 

 Σε περίπτωση που έστω και ένας από του παραπάνω 
αγώνες λάβει ως απόδοση τη μονάδα (1) τότε το Super 
Παρολί λαμβάνει απόδοση μονάδα (1). 

 Το Super Παρολι δεν συνδυάζεται με άλλες στοιχηματικες 
ενότητες/επιλογές 

 Δεν υπάρχει ελάχιστο ή μέγιστο ποσό στοιχηματισμού 

 Δεν χρειάζεται να κάνετε κάποια επιπλέον ενέργεια από 
πλευράς σας, η προσφορά ενεργοποιείται αυτόματα με 
την επιλογή του κωδικού αγώνα και του ειδικού κωδικού. 

 Η επιβράβευση δεν αφορά το Πάμε Στοίχημα Live και το 
Pamestoixima.gr. 

 Το ποσό που αναγράφεται στην απόδειξη κατάθεσης του 
δελτίου περιλαμβάνει το επιπλέον όφελος που 
προκύπτει από την επιβράβευση αυτή.  

 Το επιπλέον κέρδος από την επιβράβευση πληρώνεται 
άμεσα κατά την στιγμή της εξαργύρωσης της 
κερδισμένης απόδειξης συμμετοχής και το ποσό αυτό 
εμφανίζεται στην απόδειξη πληρωμής (για τα 
κερδισμένα δελτία), εφόσον το ποσό αυτό είναι 
πληρωτέο από τον πράκτορα. 

 Εάν τα πιθανά συνολικά κέρδη του δελτίου υπερβαίνουν 
τα 100€, συμπεριλαμβανομένου του επιπλέον κέρδους, 
ακολουθούν την επιβαλλόμενη κλίμακα φορολογίας ανά 
μήκος στήλης. 



 Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να σταματήσει την διάθεση 
της προωθητικής ενέργειας κατά την κρίση της. 


