Regulamin Oferty “Bet Builder” z dnia 02.11.2022 r.
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady zawierania zakładów wzajemnych
oferowanych przez STS S.A. (dalej: “STS”) w ramach funkcjonalności o nazwie “Bet Builder”
(dalej „Bet Builder”).
2. Oferta “Bet Builder” dedykowana jest dla poszczególnych dyscyplin sportowych wybranych
przez STS i dostępna jest wyłącznie w aplikacji mobilnej STS.
3. Oferta “Bet Builder” nie dotyczy zakładów MAXI KOMBI, co oznacza, że Klient nie jest
uprawniony do korzystania z Oferty w przypadku zawierania systemowych zakładów
wzajemnych (MAXI KOMBI).
4. Treść Regulaminu udostępniona jest na stronie www.sts.pl w sekcji „Regulaminy” oraz w
aplikacji mobilnej STS.
5. Prawa i obowiązki Klienta określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie, Regulaminie
Zakładów Bukmacherskich (dalej także: “Regulamin Gry”) oraz Regulaminie „Ogólne
Warunki Bonusu” umieszczonych na www.sts.pl oraz we właściwych powszechnie
obowiązujących przepisach prawa.
6. Oferta obowiązuje od dnia 02.11.2022 r. do dnia jej odwołania przez STS.
7. Podjęcie przez Klienta decyzji o zawieraniu zakładów wzajemnych w ramach oferty “Bet
Builder” oznacza akceptację przez Klienta niniejszego Regulaminu.

§2
Zasady zawierania zakładów w ramach “Bet Builder”
1. W ramach “Bet Builder” Klient ma możliwość zbudowania spersonalizowanego zdarzenia
składającego się z kilku pojedynczych typowań dotyczących jednego wydarzenia sportowego
dostępnego w ofercie STS, dalej także: “Kombinacja”. Maksymalna liczba typowań w ramach
jednej Kombinacji nie może przekroczyć 10.
2. Utworzenie przez Klienta Kombinacji na zasadach opisanych w ust. 1 powyżej równoznaczne
jest z wytypowaniem przez Klienta jednego zdarzenia w rozumieniu Regulaminu Gry
3. Kurs w ramach Kombinacji ma charakter unikatowy i obliczany jest automatycznie z
wykorzystaniem algorytmu (dalej także: “Kurs”) i nie stanowi iloczynu kursów na
poszczególne zdarzenia objęte Kombinacją, a oferowanych jednocześnie w ramach
standardowej oferty STS. Utworzenie przez Klienta Kombinacji i zawarcie zakładu
wzajemnego obejmującego tę Kombinację równoznaczne jest z zatwierdzeniem przez Klienta
Kursu.
4. Klient - w ramach jednego zakładu wzajemnego - uprawniony jest do dowolnego łączenia
utworzonych przez Klienta Kombinacji z innymi zdarzeniami obejmującymi wydarzenia
dostępne w standardowej ofercie STS, z wyłączeniem wydarzenia sportowego, którego
dotyczy Kombinacja.

5. Klient - w ramach jednego zakładu wzajemnego - uprawniony jest do łączenia utworzonej
Kombinacji z innymi Kombinacjami pod warunkiem, że ta Kombinacja dotyczy innego
wydarzenia sportowego.
8. Klient uprawniony jest do zawarcia zakładu w ramach funkcjonalności “Bet Builder” zarówno
z wykorzystaniem środków znajdujących się na koncie depozytowym Klienta jak i z
wykorzystaniem aktywnego Bonusu dostępnego na koncie bonusowym Klienta.

§3
Zasady rozliczania zakładów zawartych w ramach “Bet Builder”
1. W ramach zakładów wzajemnych zawieranych przez Klienta z wykorzystaniem
funkcjonalności “Bet Builder”, Klientowi nie przysługuje prawo do skorzystania z usługi typu
Cash-out, o której mowa w pkt 18 Regulaminu Gry. Powyższe ograniczenie ma zastosowanie
do całego zakładu wzajemnego, w którego skład wchodzi Kombinacja.
2. W przypadku poprawnego wytypowania przez Klienta w ramach danej Kombinacji wyników
wszystkich objętych tą Kombinacją zdarzeń, Kombinacja zostanie rozliczona przez STS jako
wygrana wyłącznie w przypadku, gdy Kombinacja taka stanowi jedyne zdarzenie w ramach
zawartego przez Klienta zakładu wzajemnego. W innej sytuacji, do rozliczania zakładu
wzajemnego obejmującego kilka różnych zdarzeń, w tym Kombinację, zastosowanie mają
odpowiednie postanowienia Regulaminu Gry. Wysokość wygranej w ramach Kombinacji
zostanie ustalona zgodnie z Kursem.
3. W przypadku, w którym wynik przynajmniej jednego zdarzenia składające się na Kombinację
zostanie wytypowany błędnie, zakład wzajemny obejmujący taką Kombinację zostanie
rozliczony przez STS jako przegrany, niezależnie od tego, czy pozostałe zdarzenia w ramach
Kombinacji i/lub zakładu wzajemnego zawartego przez Klienta zostały wytypowane
prawidłowo.
4. W przypadku, w którym przynajmniej jedno ze zdarzeń składających się na Kombinację
podlega anulowaniu w rozumieniu Regulaminu Gry, zakład wzajemny obejmujący taką
Kombinację zostanie anulowany i rozliczony jako zwrot.
§4
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie dnia 02.11.2022 r.
2. STS zastrzega sobie prawo do zmiany zasad dotyczących funkcjonalności “Bet Builder”, jej
zawieszenia lub wycofania bez wpływu na zakłady wzajemne, które zostały przyjęte i rozliczone w
ramach funkcjonalności “Bet Bulider”.
3. STS zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. STS uprzednio
poinformuje Klientów o treści planowanych zmian przez umieszczenie przez STS na stronie
www.sts.pl informacji o planowanej zmianie Regulaminu zawierającej zestawienie zmian.

4. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, w tym w szczególności,
lecz nie wyłącznie dotyczących rozliczania zakładów, odpowiednie zastosowanie mają
postanowienia Regulaminu Gry.
5. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie Bonusów
odpowiednie zastosowanie mają postanowienia: Regulamin „Ogólne Warunki Bonusu” z dnia
07.03.2022 roku

