Regulamin funkcjonalności “Multiwin”
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”) z wykorzystaniem funkcjonalności o nazwie
“Multiwin” (dalej „Multiwin”).
2. Funkcjonalność “Multiwin” dostępna jest wyłącznie w aplikacji mobilnej STS .
3. Treść Regulaminu udostępniona jest na stronie www.sts.pl w sekcji „Regulaminy” oraz w
aplikacji mobilnej STS.
4. Prawa i obowiązki Klienta określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie, Regulaminie
Zakładów Bukmacherskich (dalej także: “Regulamin Gry”) i Regulaminie „Ogólne Warunki
Bonusu” umieszczonych na www.sts.pl oraz we właściwych powszechnie obowiązujących
przepisach prawa.
5. Funkcjonalność “Multiwin” obowiązuje od dnia 02.11.2022 r. do dnia jej wycofania przez
STS.

§2
Zasady działania “Multiwin”
1. Skorzystanie przez Klienta z funkcjonalności “Multiwin” jest dobrowolne.
2. Podjęcie przez Klienta decyzji o zawieraniu zakładów wzajemnych w ramach oferty STS z
wykorzystaniem funkcjonalności “Multiwin” oznacza akceptację przez Klienta niniejszego
Regulaminu.
3. Minimalna wygrana w odniesieniu do jednego kuponu obejmującego zawarte przez Klienta
zakłady przy wykorzystaniu funkcjonalności “Multiwin” wynosi 50,00 zł.
4. Minimalna stawka zakładu wzajemnego zawartego przez Klienta na pojedynczym kuponie
przy wykorzystaniu funkcjonalności “Multiwin” wynosi 2,00 zł.
5. Maksymalna suma wygranych z tytułu wszystkich zawartych przez Klienta zakładów
wzajemnych w ramach jednorazowego skorzystania z funkcjonalności “Multiwin” wynosi 500
000 zł.
6. Maksymalna ilość kuponów dostępna w ramach jednorazowego skorzystania przez Klienta z
funkcjonalności „Multiwin” wynosi 100.
7. W przypadku, w którym zawarcie zakładu z wykorzystaniem funkcjonalności “Multwin” nie
będzie możliwe w sposób wybrany przez Klienta, STS zastrzega sobie prawo do
zaproponowania Klientowi takiej modyfikacji, która umożliwi przyjęcie zakładu wzajemnego
w ramach funkcjonalności “Multiwin” w sposób najbardziej zbliżony do preferencji
przedstawionych przez Klienta. Informacja o takiej modyfikacji będzie każdorazowo
udostępniania Klientowi, a jej ostateczne wprowadzenie należy do decyzji Klienta i wymaga
jego uprzedniej zgody. Przez zgodę, o której mowa powyżej, rozumie się zawarcie przez
Klienta zakładu wzajemnego na zaproponowanych zasadach przy wykorzystaniu “Multiwin”.

§3
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie dnia 02.11.2022 r.
2. STS zastrzega sobie prawo do zmiany zasad dotyczących funkcjonalności “Multiwin”, jej
zawieszenia lub wycofania bez wpływu na zakłady wzajemne, które zostały przyjęte i rozliczone w
ramach funkcjonalności “Multiwin”.
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 odpowiednie
zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Gry.
5. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie Bonusów
odpowiednie zastosowanie mają postanowienia: , z dnia 07.03.2022 roku

