
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 24/03 έως τις  27/03 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. 


