
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ MEGA BOOSTER-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 

 H επιβράβευση αυτή αφορά μόνο pregame στοιχήματα 
σε 3άδες και πάνω, σε αγορές των  πρωταθλημάτων 
ΑΓΓΛΙΑ ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ, ΙΤΑΛΙΑ 1Η , ΙΣΠΑΝΙΑ 1Η , ΕΛΛΑΔΑ 
ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ , ΓΑΛΛΙΑ 1η , ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1Η   εφόσον έχουν 
απόδοση μεγαλύτερη ή ίση του 4 σε κάθε νικηφόρα 3-
άδα ή και μεγαλύτερο συνδυασμό. 

 Τα στοιχήματα που συμμετέχουν θα πρέπει να 
τοποθετηθούν από 20/01 μέχρι και 23/01 ανεξαρτήτως 
από την ημερομηνία που θα κλείσει το γεγονός. 

 Στην επιβράβευση αυτή συμμετέχουν τόσο τα παρολί 
όσο και τα συστήματα που αναπτύσσονται σε 3αδες και 
πάνω που προκύπτουν από επιλογές των συγκεκριμένων 
πρωταθλημάτων. 

 Δεν υπάρχει ελάχιστο ή μέγιστο ποσό για την 
επιβράβευση. 

 Δεν χρειάζεται να κάνετε κάποια επιπλέον ενέργεια από 
πλευράς σας, η προσφορά θα ενεργοποιηθεί αυτόματα. 

 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. 

 Σε περίπτωση που το δελτίο συμπεριλαμβάνει και 
επιλογές εκτός των συγκεκριμένων πρωταθλημάτων, το 
επιπλέον κέρδος θα προκύψει μόνο για τους 
κερδισμένους συνδυασμούς αγώνων που περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον 3 επιλογές αγώνων  από τα πρωταθλήματα 



που συμμετέχουν στη προσφορά (π.χ. εάν παιχτεί μια 
4αδα και κερδηθεί, από την οποία μόνο οι 3 επιλογές 
είναι από τα συγκεκριμένα, τότε ο παίκτης θα λάβει 5% 
έξτρα κέρδη για την κερδισμένη 4άδα του). 

 Σε περίπτωση ακύρωσης αγώνα, το δελτίο θα κερδίσει 
μόνο εάν τα εναπομείναντα γεγονότα αντιστοιχούν σε 
νικηφόρες 3άδες και άνω από τα συγκεκριμένα 
πρωταθλήματα (εάν παιχτούν 4 επιλογές από τα 
πρωταθλήματα που συμμετέχουν στη προσφορά και 1 
ακυρωθεί ενώ τα 3 κερδίσουν, ο παίκτης θα λάβει 5% 
έξτρα κέρδη για την κερδισμένη 3άδα του). 

 Δελτία τα οποία περιέχουν στοιχήματα μακράς διαρκείας 
(π.χ. κατάκτηση CHL) δεν θα συμμετέχουν σε επιπλέον 
κέρδος από bonus.  

 Το μέγιστο ποσό πληρωμής συμπεριλαμβανόμενου του 
πιθανού κέρδους από την επιβράβευση, δεν μπορεί να 
ξεπερνά το 1.000.000€. 

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

 

 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

Παράδειγμα 1: Εάν υπάρξει ακύρωση ενός αγώνα σε δελτίο 
αποτελούμενο από 3 αγώνες, όλους επιλεγμένους από τα 
συγκεκριμένα πρωταθλήματα, δεν προσφέρεται επιπλέον 
κέρδος ανεξάρτητα από την απόδοση των υπολοίπων αγώνων. 

Παράδειγμα 2: Εάν στο δελτίο έχουν επιλεχθεί 6 αγώνες με 
συνολική απόδοση μεγαλύτερη ή ίση του 4, εκ των οποίων οι 4 
είναι από τα  πρωταθλήματα που συμμετέχουν στη προσφορά, 



το επιπλέον κέρδος που λαμβάνεται σε περίπτωση νικηφόρων 
αποτελεσμάτων είναι 10%, ανεξάρτητα από το ύψος της 
απόδοσης των συγκεκριμένων 4.  

Παράδειγμα 3: Εάν στο δελτίο έχουν επιλεχθεί 6 αγώνες με 
συνολική απόδοση μεγαλύτερη ή ίση του 4, εκ των οποίων οι 4 
είναι από τα  πρωταθλήματα που συμμετέχουν στη προσφορά 
και οι υπόλοιποι 2 ακυρωθούν, το επιπλέον κέρδος που 
λαμβάνεται σε περίπτωση νικηφόρων αποτελεσμάτων είναι 
10%, μόνο εάν η απόδοση εξακολουθεί να είναι μεγαλύτερη ή 
ίση του 4. Σε αντίθετη περίπτωση ΔΕΝ λαμβάνεται επιπλέον 
κέρδος. 

Παράδειγμα 3: Εάν στο δελτίο έχουν επιλεχθεί 6 αγώνες με 
συνολική απόδοση μεγαλύτερη ή ίση του 4, εκ των οποίων οι 4 
είναι από τα  πρωταθλήματα που συμμετέχουν στη προσφορά 
και οι υπόλοιποι 2 ακυρωθούν, το επιπλέον κέρδος που 
λαμβάνεται σε περίπτωση νικηφόρων αποτελεσμάτων είναι 
10%, μόνο εάν η απόδοση εξακολουθεί να είναι μεγαλύτερη ή 
ίση του 4. Σε αντίθετη περίπτωση ΔΕΝ λαμβάνεται επιπλέον 
κέρδος. 

Παράδειγμα 4: Εάν στο δελτίο έχουν επιλεχθεί 6 αγώνες με 
συνολική απόδοση μεγαλύτερη ή ίση του 4, εκ των οποίων οι 3 
είναι από τα  πρωταθλήματα που συμμετέχουν στη προσφορά 
και ακυρωθεί ένας από αυτούς, τότε ΔΕΝ λαμβάνεται επιπλέον 
κέρδος. 

Παράδειγμα 5: Εάν στο δελτίο έχουν επιλεχθεί 6 αγώνες με 
συνολική απόδοση μεγαλύτερη ή ίση του 4, εκ των οποίων οι 4 
είναι από τα πρωταθλήματα που συμμετέχουν στη προσφορά 
και ακυρωθεί ένας από αυτούς, τότε σε περίπτωση νικηφόρων 
αποτελεσμάτων λαμβάνεται επιπλέον κέρδος 5%, ανεξάρτητα 
από το ύψος της απόδοσης των συγκεκριμένων 4. 

Σε περίπτωση συστήματος, όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί με 
απόδοση μεγαλύτερη ή ίση του 4 λαμβάνουν επιπλέον κέρδος. 



Παράδειγμα 1 (συστήματα): Εάν παιχτεί μια 6άδα με 5 
επιλογές από τα πρωταθλήματα που συμμετέχουν στη 
προσφορά και σύστημα 4,5,6, τότε οι 4 τετράδες λαμβάνουν 
επιπλέον κέρδος 10%, ενώ οι υπόλοιποι συνδυασμοί 5%. Η μια 
πεντάδα λαμβάνει επιπλέον κέρδος 15% ενώ οι υπόλοιποι 
συνδυασμοί 10%. Τέλος, η 6αδα λαμβάνει 15% κέρδος. 

Παράδειγμα 2 (συστήματα): Εάν παιχτεί μια 6άδα με 3 
επιλογές από τα  πρωταθλήματα που συμμετέχουν στη 
προσφορά, τότε κάθε νικηφόρος συνδυασμός (3άδα, 4άδα, 
5άδα ή 6άδα) με απόδοση μεγαλύτερη ή ίση του 4 που 
περιέχει αυτούς τους 3 αγώνες λαμβάνει επιπλέον κέρδος 5%, 
ενώ όσοι συνδυασμοί δεν περιέχουν και τους 3 ή έχουν 
απόδοση μικρότερη του 4 δεν λαμβάνουν επιπλέον κέρδος.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ MEGA BOOSTER-ΜΠΑΣΚΕΤ 

 H επιβράβευση αυτή αφορά μόνο pregame στοιχήματα 
σε 4άδες και πάνω, σε αγορές της διοργάνωσης μπάσκετ 
ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ και NBA, εφόσον έχουν απόδοση μεγαλύτερη 
ή ίση του 4 σε κάθε νικηφόρα 4-άδα ή και μεγαλύτερο 
συνδυασμό. 

 Τα στοιχήματα που συμμετέχουν θα πρέπει να 
τοποθετηθούν από τις 13/01 έως τις  16/01 ανεξαρτήτως 
από την ημερομηνία που θα κλείσει το γεγονός. 

 Στην επιβράβευση αυτή συμμετέχουν τόσο τα παρολί 
όσο και τα συστήματα που αναπτύσσονται σε 4αδες και 
πάνω που προκύπτουν από επιλογές της συγκεκριμένης 
διοργάνωσης. 

 Δεν υπάρχει ελάχιστο ή μέγιστο ποσό για την 
επιβράβευση. 

 Δεν χρειάζεται να κάνετε κάποια επιπλέον ενέργεια από 
πλευράς σας, η προσφορά θα ενεργοποιηθεί αυτόματα. 

 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. 

 Σε περίπτωση που το δελτίο συμπεριλαμβάνει και 
επιλογές εκτός των συγκεκριμένων διοργανώσεων το 
επιπλέον κέρδος θα προκύψει μόνο για τους 
κερδισμένους συνδυασμούς αγώνων που περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον 4 επιλογές αγώνων  από τις διοργανώσεις 
που συμμετέχουν στη προσφορά (π.χ. εάν παιχτεί μια 



5αδα και κερδηθεί, από την οποία μόνο οι 4 επιλογές 
είναι από την Ευρωλίγκα, τότε ο παίκτης θα λάβει 10% 
έξτρα κέρδη για την κερδισμένη 4άδα του). 

 Σε περίπτωση ακύρωσης αγώνα, το δελτίο θα κερδίσει 
μόνο εάν τα εναπομείναντα γεγονότα αντιστοιχούν σε 
νικηφόρες 4άδες και άνω από τις διοργανώσεις (εάν 
παιχτούν 6 επιλογές από το NBA και 1 ακυρωθεί ενώ τα 5 
κερδίσουν, ο παίκτης θα λάβει 20% έξτρα κέρδη για την 
κερδισμένη 5άδα του). 

 Δελτία τα οποία περιέχουν στοιχήματα μακράς διαρκείας 
(π.χ. κατάκτηση CHL) δεν θα συμμετέχουν σε επιπλέον 
κέρδος από bonus. 

  
 Το μέγιστο ποσό πληρωμής συμπεριλαμβανόμενου του 

πιθανού κέρδους από την επιβράβευση, δεν μπορεί να 
ξεπερνά το 1.000.000€. 

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

 H επιβράβευση Mega Booster ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ & NBA μπορεί 
να συνδυαστεί με την επιβράβευση Mega Booster στο 
ποδόσφαιρο: 

 Παράδειγμα 1: Εάν στο δελτίο έχουν επιλεχθεί 8 αγώνες, εκ 
των οποίων 4 είναι ποδοσφαιρικοί με τη συνολική απόδοση 
τους  να είναι μεγαλύτερη ή ίση του 4 και από τα  
συγκεκριμένα πρωταθλήματα που συμμετέχουν στο Mega 
Booster ενώ οι υπόλοιποι 4 είναι αγώνες μπάσκετ της 
ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ ή του NBA, τότε το επιπλέον κέρδος που 
λαμβάνεται σε περίπτωση νικηφόρων αποτελεσμάτων είναι 
ένας συνδυασμός και των δύο ποσοστών κέρδους. 
Συγκεκριμένα, στο σύνολο των κερδών προστίθεται το πρώτο 
bonus και στη συνέχεια στο νέο σύνολο κερδών προστίθεται το 
δεύτερο bonus. Άρα συνολικά κέρδη = (σύνολο κερδών + 
bonus1) + bonus2 



Για παράδειγμα έστω ότι έχω παίξει το παρακάτω δελτίο: 
1. Αγώνας ποδοσφαίρου – απόδοση 2.00 
2. Αγώνας ποδοσφαίρου – απόδοση 2.00 
3. Αγώνας ποδοσφαίρου – απόδοση 2.00 
4. Αγώνας ποδοσφαίρου – απόδοση 2.00 
5. Αγώνας μπάσκετ – απόδοση 1.75 
6. Αγώνας μπάσκετ – απόδοση 1.75 
7. Αγώνας μπάσκετ – απόδοση 1.75 
8. Αγώνας μπάσκετ – απόδοση 1.75 

Πολλαπλασιαστής δελτίου: 4 

Συνολικά κέρδη = 2.00 Χ 2.00 Χ 2.00 Χ 1.75 Χ 1.75 Χ 1.75                      
Χ 1.75 Χ 0.25 (τιμή στήλης) = 37,52 * 4 (πολλαπλασιαστής) = 
150,06 + 15,01 (10% bonus επί των κερδών λόγω συμμετοχής 
στους αγώνες ποδοσφαίρου) = 165,06 + 16,506 (10% bonus επί 
των κερδών λόγω συμμετοχής στους αγώνες μπάσκετ το )   = 
181,56 

 
 Παράδειγμα 2: Εάν στο δελτίο έχουν επιλεχθεί 7 αγώνες, εκ 

των οποίων 4 είναι ποδοσφαιρικοί με τη συνολική απόδοση 
τους  να είναι μεγαλύτερη ή ίση του 4 και από τα  
συγκεκριμένα πρωταθλήματα που συμμετέχουν στο Mega 
Booster ενώ οι υπόλοιποι 3 είναι αγώνες μπάσκετ της 
ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ ή του NBA, τότε το επιπλέον κέρδος που 
λαμβάνεται σε περίπτωση νικηφόρων αποτελεσμάτων είναι 
10% στα συνολικά κέρδη του δελτίου. Δε λαμβάνεται 
επιπλέον bonus από τη συμμετοχή στους αγώνες μπάσκετ. 
Για παράδειγμα έστω ότι έχω παίξει το παρακάτω δελτίο: 

1. Αγώνας ποδοσφαίρου – απόδοση 2.00 
2. Αγώνας ποδοσφαίρου – απόδοση 2.00 
3. Αγώνας ποδοσφαίρου – απόδοση 2.00 
4. Αγώνας ποδοσφαίρου – απόδοση 2.00 
5. Αγώνας μπάσκετ – απόδοση 1.75 
6. Αγώνας μπάσκετ – απόδοση 1.75 
7. Αγώνας μπάσκετ – απόδοση 1.75 



Πολλαπλασιαστής δελτίου: 4 

Συνολικά κέρδη = 2.00 Χ 2.00 Χ 2.00 Χ 2.00 Χ 1.75 Χ 1.75                    
Χ 1.75 Χ 0.25 (τιμή στήλης) = 21,44 * 4 (πολλαπλασιαστής) = 
85,75 + 8,575 (10% bonus επί των κερδών) = 94,32 

 Παράδειγμα 3: Εάν στο δελτίο έχουν επιλεχθεί 8 αγώνες, εκ 
των οποίων 4 είναι ποδοσφαιρικοί με τη συνολική απόδοση 
τους  να είναι μεγαλύτερη ή ίση του 4 και από τα  
συγκεκριμένα πρωταθλήματα που συμμετέχουν στο Mega 
Booster ενώ οι υπόλοιποι 4 είναι αγώνες μπάσκετ της 
ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ  ή του NBA αλλά ένας εξ αυτών ακυρωθεί τότε 
το επιπλέον κέρδος που λαμβάνεται σε περίπτωση 
νικηφόρων αποτελεσμάτων είναι 10% επί του συνόλου των 
κερδών. Δε λαμβάνεται επιπλέον bonus από τη συμμετοχή 
στους αγώνες μπάσκετ. 
Για παράδειγμα έστω ότι έχω παίξει το παρακάτω δελτίο: 
1. Αγώνας ποδοσφαίρου – απόδοση 1.13 
2. Αγώνας ποδοσφαίρου – απόδοση 1.70 
3. Αγώνας ποδοσφαίρου – απόδοση 1.70 
4. Αγώνας ποδοσφαίρου – απόδοση 1.70 
5. Αγώνας μπάσκετ – απόδοση 1.75 
6. Αγώνας μπάσκετ – απόδοση 1.75 
7. Αγώνας μπάσκετ – απόδοση 1.75 
8. Αγώνας μπάσκετ – απόδοση 1.75 (ακυρώθηκε) 

          Πολλαπλασιαστής δελτίου: 4 

Συνολικά κέρδη = 1.13 Χ 1.70 Χ 1.70 Χ 1.70 Χ 1.75 Χ 1.75 Χ 
1.75 Χ 1.00 (ακυρωμένος αγώνας) Χ 0.25 (τιμή στήλης) = 
7,44 Χ 4 (πολλαπλασιαστής) = 29,75 + 2,98 (10% bonus) = 
32,73 

 Παράδειγμα 4: Εάν στο δελτίο έχουν επιλεχθεί 9 αγώνες, 
εκ των οποίων 4 είναι ποδοσφαιρικοί με τη συνολική 
απόδοση τους  να είναι μεγαλύτερη ή ίση του 4 και από 
τα  συγκεκριμένα πρωταθλήματα που συμμετέχουν στο 
Mega Booster ενώ οι υπόλοιποι 5 είναι αγώνες μπάσκετ 



της ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ ή του NBA αλλά ένας εξ αυτών ακυρωθεί 
τότε το επιπλέον κέρδος που λαμβάνεται σε περίπτωση 
νικηφόρων αποτελεσμάτων είναι ένας συνδυασμός και 
των δύο ποσοστών κέρδους.  
Για παράδειγμα έστω ότι έχω παίξει το παρακάτω δελτίο: 
1. Αγώνας ποδοσφαίρου – απόδοση 2.50 
2. Αγώνας ποδοσφαίρου – απόδοση 1.30 
3. Αγώνας ποδοσφαίρου – απόδοση 2.50 
4. Αγώνας ποδοσφαίρου – απόδοση 9.00 
5. Αγώνας μπάσκετ – απόδοση 1.75 
6. Αγώνας μπάσκετ – απόδοση 1.75 
7. Αγώνας μπάσκετ – απόδοση 1.75 
8. Αγώνας μπάσκετ – απόδοση 1.75 
9. Αγώνας μπάσκετ – απόδοση 1.75 (ακυρώθηκε) 

          Πολλαπλασιαστής δελτίου: 4 

Συνολικά κέρδη = 2.50 Χ 1.30 Χ 2.50 Χ 9.00 Χ 1.75 Χ 1.75 Χ 1.75 
Χ 1.75 Χ 1.00 (ακυρωμένος αγώνας) Χ 0,25 = 171,45 * 4 
(πολλαπλασιαστής) = 685,83 + 68,58 (10% bonus επί των 
κερδών λόγω συμμετοχής στους αγώνες ποδοσφαίρου) =  
754,41 + 75,44 (10% bonus επί των κερδών λόγω συμμετοχής 
στους αγώνες μπάσκετ) = 829,85 

 

Σε περίπτωση συστήματος, όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί για 
τους αγώνες ποδοσφαίρου με απόδοση μεγαλύτερη ή ίση του 
4 λαμβάνουν επιπλέον κέρδος όπως και οι αγώνες μπάσκετ 
από 4άδες και άνω 

Παράδειγμα 1 (συστήματα): Εάν παιχτεί μια 8άδα με 4 
επιλογές από τα ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα που 
συμμετέχουν στη προωθητική ενέργεια ενώ οι υπόλοιποι 4 
είναι αγώνες μπάσκετ της ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ ή του NBA και ο παίχτης 
έχει παίξει  σύστημα 3,4, τότε: 



 οι 3-αδες με συνολική απόδοση μεγαλύτερη ή ίση του 4 , θα 
πάρουν επιπλέον κέρδος 5%  

 Οι 3-άδες που περιέχουν μόνο αγώνες μπάσκετ δε θα 
λάβουν επιπλέον κέρδος 

 Οι 3-αδες που περιέχουν και αγώνες ποδοσφαίρου και 
αγώνες μπάσκετ δε θα λάβουν επιπλέον κέρδος καθώς δεν 
καλύπτουν το κριτήρια  

 Οι 4-αδες με συνολική απόδοση μεγαλύτερη ή ίση του 4 
που περιέχουν μόνο αγώνες ποδοσφαίρου θα πάρουν 
επιπλέον κέρδος 10% 

 Οι 4-αδες με συνολική απόδοση μεγαλύτερη ή ίση του 4 
που περιέχουν μόνο αγώνες μπάσκετ θα πάρουν επιπλέον 
κέρδος 10% 

 Οι 4-αδες με συνολική απόδοση μεγαλύτερη ή ίση του 4 
που περιέχουν 3 αγώνες ποδοσφαίρου και 1 αγώνα 
μπάσκετ θα πάρουν επιπλέον κέρδος 5% 

 Οι 4-άδες που περιέχουν 3 αγώνες μπάσκετ και ένα 
ποδοσφαίρου δεν θα πάρουν επιπλέον κέρδος 

 Οι 4-αδες που περιέχουν 2 αγώνες ποδοσφαίρου και ένα 
μπάσκετ δεν θα πάρουν επιπλέον κέρδος 
 

Παράδειγμα 2 (συστήματα): Εάν παιχτεί μια 7άδα με 3 
επιλογές από τα ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα που 
συμμετέχουν στη προωθητική ενέργεια ενώ οι υπόλοιποι 4 
είναι αγώνες μπάσκετ της ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ ή του NBA τότε κάθε 
νικηφόρος συνδυασμός (3άδα, 4άδα, 5άδα ή 6άδα) με 
απόδοση μεγαλύτερη ή ίση του 4 που περιέχει αυτούς τους 3 
ποδοσφαιρικούς αγώνες λαμβάνει επιπλέον κέρδος 5%, όσοι 
συνδυασμοί περιέχουν τους 4 αγώνες μπάσκετ λαμβάνουν 
επιπλέον κέρδος 10%, ενώ όσοι συνδυασμοί δεν περιέχουν 3 
ποδοσφαίρου ή 4 μπάσκετ ή έχουν απόδοση μικρότερη του 4 
δεν λαμβάνουν επιπλέον κέρδος.  

 
 


