SZYBKA INSTRUKCJA
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Oferta zakładów
ODDSET
•

Atrakcyjne zakłady
Od klasycznych zakładów na zwycięzcę przez ekscytujące
zakłady na wynik i ilość bramek aż po zakłady mistrzowskie. Program zakładów ODDSET spełni wszystkie Twoje
oczekiwania.

•

Wszystkie najważniejsze wydarzenia sportowe
Topowe ligi, wszystkie kluczowe turnieje i liczne dyscypliny
sportu.

•

Bez pudła
Nieprzerwany wgląd w całkowity przebieg zakładu oraz
poczucie bezpieczeństwa dzięki karcie stałego klienta:
oto rzetelny i pewny zakład sportowy.

WETTSCHEIN PLUS

WETTSCHEIN KOMPAKT
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KUPON BUKMACHERSKI KOMPAKT:
SZYBKI I ZWINNY
•

Najważniejsze wydarzenia całego tygodnia sportowego
na jednym kuponie
W swoim punkcie przyjmowania zakładów ODDSET otrzymasz odpowiedni program zakładów KOMPAKT. Znajdziesz
w nim najważniejsze spotkania danego tygodnia z akcen
na piłkę nożną. Na jednym kuponie można typować do
dziesięciu gier.

•

Różne rodzaje zakładów
Obstawiaj zwycięzcę (gospodarz, remis, gość), również w
ramach zakładu na podwójną szansę, oraz czy w spotkaniu
padnie więcej czy mniej niż 2,5 bramki.

•

Trzy rodzaje gier
Do wyboru zakłady pojedyncze, złożone lub systemowe
(w których możliwa jest kombinacja wielu zakładów). Jeśli
nie dokonasz wyboru, automatycznie otrzymasz zakład
złożony.
W przypadku zakładów pojedynczych i systemowych
wybrana przez Ciebie stawka zostanie pomnożona przez
liczbę zakładów.

Uczestnictwo w zakładach powyżej 18 roku życia. Zakłady sportowe mogą prowadzić
do uzależnienia. Informacje oraz pomoc na stronie oddset.de oraz pod numerem
telefonu gorącej linii BZgA: 0800 1 372700 (bezpłatnie).
Dalsze wskazówki prawne na stronie 6.
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PRZYKŁADOWY ZAKŁAD ZŁOŻONY
Twoje mecze
WETTSCHEIN
KOMPAKT
Załóżmy, że chcesz
obstawić dwa najbliższe spotkania zazna

czone w programie zakładów KOMPAKT:
Spiel-Nr.

Heim

1

Borussia Dortmund

2

Bor. M’Gladbach

3

Hamburger SV

Doppelte Chance

Sieger

Gast

Tore 2,5
(Weniger/Mehr)

1

0

2

1|0

1|2

0| 2

Werder Bremen

2,00

3,50

3,75

1,10

1,20

1,80

2,45

FC Bayern München

8,50

5,00

1,20

3,20

1,10

–

2,30

1,45

1,60

3,40

4,25

1,10

1,20

1,90

1,85

1,65

SC Freiburg

1,35

numery meczy oznaczają rzędy na kuponieWETTSCHEIN
KOMPAKT, KOMPAKT
WETTSCHEIN KOMPAKT
w które należy wpisać swoje typy.

Twój kupon
•

Numer meczu 1
Borussia Dortmund – Werder Bremen
1 oznacza zwycięstwo gospodarza
0 oznacza remis
2 oznacza zwycięstwo gościa
Obstawiasz zwycięstwo gospodarza

•

Numer meczu 3
Hamburger SV – SC Freiburg
W przypadku typowania na podwójną
szansę obstawiasz dwa możliwe 		
rozstrzygnięcia (tutaj 1|0).

•

Rodzaj zakładu, który wybierasz to
zakład złożony. Wszystkie typy są
zebrane w jeden zakład.

AKT

WETTSCHEIN KOMPAKT

•

Numer meczu 2
Bor. M’Gladbach – FC Bayern München
W oznacza mniej niż 2,5 bramki
M oznacza więcej niż 2,5 bramki
Obstawiasz mniej niż 2,5 bramki

•

Twoja stawka wynosi 5,00 €.
(Stawka minimalna wynosi
2,00€)

Twoja wygrana
Spiele und Quoten finden Sie im aktuellen Wettprogramm in

Żeby obliczyć wygraną,
pomnóż kurs poprawnie obstawioneallen Annahmestellen.
go meczu razy stawkę swojego zakładu. Decydujące znaczenie maabkurs
w momencie obstawienia zakładu.
Spielteilnahme
18 Jahren.
Sportwetten können süchtig machen.
Weitere Hinweise siehe Rückseite.

Zakładając, że w obu zakładach wytypowałeś poprawnie,
Twoja wygrana wynosi: 2,00 x 2,30 x 1,10 x 5,00 € = 25,30 €
Spiele und Quoten finden Sie im aktuellen Wettprogramm in
allen Annahmestellen.

Spiele und Quoten finden Sie im aktuellen
allen Annahmestellen.
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KUPON BUKMACHERSKI PLUS:
DOBRY NA WSZYSTKO
Zakreśl numer meczu: tak to działa
•

Numer meczu: 502

Przykładowy zakład na wynik
Typujesz dokładny wynik. Górna linia oznacza ilość bramek
drużyny gospodarza, dolna drużyny gości. W przypadku wyniku
powyżej pięciu bramek zaznacz 5+. W przykładzie podano
wynik 3 :  1

Rodzaje gier
Zakładając, że wybrałeś cztery mecze, masz do wyboru
następujące rodzaje zakładów:

•
•
•
•
•

Pole E: Wszystkie cztery mecze obstawiasz pojedynczymi
zakładami
Pole 2: Obstawiasz w systemie „2 z 4“ (6 zakładów po dwa typy).
Pole 3: Obstawiasz w systemie „3 z 4” (4 zakłady po dwa typy).
Pole 4: Obstawiasz zakład złożony.
Pole ALL: Wszystkie cztery mecze obstawiasz jako
zakłady pojedyncze, złożone oraz we wszystkich
możliwych.

Wskazówka: Jeśli zaznaczając system, nie wybierzesz żadnego
z nich, automatycznie obstawiasz zakład złożony. Dalsze
objaśnienia znajdziesz w instrukcji obstawiania zakładów.
Zakłady systemowe typu „ALL“ zostają odrzucone, jeżeli
wybrano mecze, których nie można obstawiać w ramach
zakładów pojedynczych (konieczne jest obstawienie zakładu
złożonego).
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Legal notice
The numerical material and all translations in this brochure
have been checked with the utmost care. We cannot, however,
take any liability whatsoever for any typographical or printing
errors that may have crept in. This also applies to editorial
errors.

Responsible Gaming
Placing bets may be subject to fees. The ODDSET Terms and
Conditions apply. These are available from, and/or visible at,
all ODDSET outlets. For more information on placing bets,
opportunities to win and player protection, please consult the
ODDSET Terms and Conditions or go to oddset.de

Organised by the German state lottery companies:
Bayern:
Staatliche Lotterieverwaltung in Bayern
Theresienhöhe 11
80339 München
Baden-Württemberg:
Staatliche Lotto-Toto GmbH,
Nordbahnhofstr. 201, 70191 Stuttgart
Hessen:
Lotterie-Treuhandgesellschaft mbH
Rosenstraße 5-9, 65189 Wiesbaden
Mecklenburg-Vorpommern:
Verwaltungsgesellschaft Lotto und Toto mbH
Erich Schlesinger Str. 36, 18059 Rostock
Niedersachsen:
Toto-Lotto Niedersachsen GmbH
Am TÜV 2+4, 30519 Hannover
Nordrhein-Westfalen:
Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHG
Weseler Straße 108-112, 48151 Münster
Rheinland-Pfalz:
Lotto Rheinland-Pfalz GmbH
Ferdinand-Sauerbruch-Straße 2, 56073 Koblenz
Saarland:
Saarland-Sporttoto GmbH
Saaruferstr. 17, 66117 Saarbrücken
Sachsen-Anhalt:
Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt
Stresemannstraße 18, 39104 Magdeburg

