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Η προσφορά στοιχημάτων 
της ODDSET 
• Ελκυστικά στοιχήματα
 Δελτίο στοιχημάτων για τη νίκη, συναρπαστικά στοιχήματα 

για το ακριβές  σκορ και για τον συνολικό αριθμό των γκολ, 
στοιχήματα για τον πρωταθλητή. Το πρόγραμμα στοιχημάτων 
ODDSET εκπληρώνει όλες τις επιθυμίες σας.

• Όλα τα σημαντικά αθλητικά γεγονότα
 Τα κορυφαία πρωταθλήματα, όλες οι σχετικές διοργανώσεις 

και άλλα αθλήματα.

• Ασφάλεια 
 Η συνεχής παρακολούθηση της συνολικής διαδικασίας 

στοιχημάτων και η γνωστή ασφάλεια της κάρτας του πελάτη 
προσφέρουν σοβαρό και ασφαλή στοιχηματισμό.

WETTSCHEIN PLUS

Spielteilnahme ab 18 Jahren. 
Sportwetten können süchtig machen. 
Weitere Hinweise siehe Rückseite.

Spiele und Quoten finden Sie im aktuellen Wettprogramm in
allen Annahmestellen. 

Spielteilnahme ab 18 Jahren. 
Sportwetten können süchtig machen. 
Weitere Hinweise siehe Rückseite.

WETTSCHEIN KOMPAKT
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ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ 
KOMPAKT: ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΚΤΟ. 

• Τα highlight της αθλητικής εβδομάδας σε ένα-δελτίο 
στοιχημάτων 

 Στα σημεία πώλησης ODDSET θα βρείτε το ανάλογο πρόγραμμα 
στοιχημάτων KOMPAKT. Εδώ θα βρείτε τις σημαντικότερες 
αθλητικές συναντήσεις της εβδομάδαςεστιάζοντας στο 
ποδόσφαιρο. Σε κάθε δελτίο μπορείτε να στοιχηματίσετε μέχρι 
και δέκα αγώνες.  

• Διάφορα είδη στοιχημάτων
 Ποντάρετε στον νικητή (γηπεδούχος, ισοπαλία, 

φιλοξενούμενος), χρησιμοποιήστε τη διπλή ευκαιρία και 
επιλέξτε εάν θα σημειωθούν λιγότερα ή περισσότερα από 2,5 
τέρματα στην αναμέτρηση.

• Τρεις τρόποι στοιχηματισμού
 Μπορείτε να παίξετε μονό στοίχημα, στοίχημα συνδυασμού 

(παρολί) και στοίχημα συστήματος (είναι δυνατές περισσότερες 
από μία επιλογές). Εάν δεν συμπληρώσετε κάποια επιλογή, 
παίζετε αυτόματα στοίχημα συνδυασμού. 

 Στα μονά στοιχήματα και στα στοιχήματα συστήματος το ποσό 
που επιλέξατε να ποντάρετε πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό 
των στηλών.

Συμμετοχή στα στοιχήματα για άτομα άνω των 18 ετών. Τα αθλητικά στοιχήματα 
μπορούν να προκαλέσουν εξάρτηση. Πληροφορίες και βοήθεια στο oddset.de ή 
στην ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή του Ομοσπ. Κέντρου για ενημέρωση σε θέματα 
υγείας (BZgA): 0800 1 372700 (δωρεάν κλήση). Περισσότερες νομικές υποδείξεις στη 
σελίδα 6.
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Τα στοιχήματά σας 
 
Αν για παράδειγμα θέλετε να στοιχηματίσετε στους 2 αγώνες που 
φαίνονται σημειωμένοι στο παρακάτω πρόγραμμα στοιχημάτων KOMPAKT:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑ 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ.

Δελτίο στοιχημάτων

Οι αριθμοί των αγώνων δείχνουν σε ποιες γραμμές του δελτίου 
στοιχημάτων KOMPAKT πρέπει να σημειώσετε το στοίχημά σας.

1 Borussia Dortmund Werder Bremen 2,00 3,50 3,75 1,10 1,20 1,80 2,45 1,35

2 Bor. M’Gladbach FC Bayern München 8,50 5,00 1,20 3,20 1,10 – 2,30 1,45

3 Hamburger SV SC Freiburg 1,60 3,40 4,25 1,10 1,20 1,90 1,85 1,65

Spiel-Nr. Heim Gast 
Sieger Doppelte Chance

1|0 1|2 0|2
Tore 2,5

(Weniger/Mehr)1 0 2

• Αριθμός αγώνα    1 
 Borussia Dortmund – Werder Bremen 
 1 σημαίνει νίκη εντός έδρας, 
 0 σημαίνει ισοπαλία, 
 2 σημαίνει νίκη εκτός έδρας.
 Εσείς στοιχηματίζετε σε νίκη εντός έδρας.

• Ο τρόπος που έχετε επιλέξει να   
 στοιχηματίσετε είναι στοίχημα
 συνδυασμού. Όλα τα παιχνίδια   
 συνοψίζονται σε ένα στοίχημα.

• Ποντάρετε το ποσό των 5,00 €. 
 (Ελάχιστο ποσό 2,00 €)

• Αριθμός αγώνα 2
 Bor. M’Gladbach – FC Bayern München
 W σημαίνει λιγότερα από 2,5 γκολ,
 M σημαίνει περισσότερα από 2,5 γκολ.
 Στοιχηματίζετε σε λιγότερα από 2,5  
 γκολ.

Κέρδος
Για να υπολογίσετε το κέρδος σας, πολλαπλασιάζετε τις αποδόσεις 
των αγώνων, την έκβαση των οποίων προβλέψατε σωστά, με το 
ποσό που στοιχηματίσατε. Καθοριστικό ρόλο παίζει η απόδοση τη 
χρονική στιγμή του στοιχήματος.

Ας υποθέσουμε πως τα δύο στοιχήματά σας -επαληθεύτηκαν. 
Το κέρδος σας είναι: 2,00 x 2,30 x 1,10 x 5,00 € = 25,30 €

• Αριθμός αγώνα 3
 Hamburger SV – SC Freiburg
 Με τη διπλή ευκαιρία ποντάρετε σε 2  
 αποτελέσματα παιχνιδιού (1|0).
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ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ PLUS: ΟΛΕΣ 
ΟΙ ΔΥΝΑΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΕ ΕΝΑ ΔΕΛΤΙΟ

• Αριθμός αγώνα:  502

• Κουτάκι E: Στοιχηματίζετε και στους τέσσερις αγώνες 
 ως μονά στοιχήματα.
• Κουτάκι 2: Παίζετε το σύστημα „2 από 4“.
 (6 στοιχήματα με εκάστοτε 2 προβλέψεις)

• Κουτάκι 3: Παίζετε το σύστημα „3 από 4“.
 (4 στοιχήματα με εκάστοτε 3 προβλέψεις)

• Κουτάκι 4: Παίζετε στοίχημα συνδυασμού.
• Κουτάκι ALL: Παίζετε και τους τέσσερις αγώνες ως 
 μονά στοιχήματα, ως στοίχημα συνδυασμού, όπως  
 επίσης και όλα τα δυνατά συστήματα (στο παράδειγμα:  
 „2 από 4“ και „3 από 4“).

Υπόδειξη: Εάν δεν αποφασίσετε για καμία επιλογή κατά το στοίχημα 
συστήματος, παίζετε πάντοτε στοίχημα συνδυασμού. Περισσότερες 
επεξηγήσεις θα βρείτε στις οδηγίες στοιχημάτων. Το στοίχημα 
συστήματος «ALL» ακυρώνεται όταν επιλέγετε παιχνίδια που δεν 
μπορείτε να τα παίξετε ως μονά στοιχήματα (υποχρεωτικό στοίχημα 
συνδυασμού).

Ας υποθέσουμε πως επιλέξατε τέσσερις αγώνες. Τότε έχετε στη 
διάθεσή σας τους εξής τύπους στοιχημάτων:

Σημειώνετε με Χ τον αριθμό του αγώνα, ως εξής

Παράδειγμα Στοίχημα Ακριβούς Σκορ

Οι τύποι στοιχημάτων

Εδώ στοιχηματίζετε το ακριβές αποτέλεσμα. Η πάνω γραμμή δείχνει 
τα γκολ της γηπεδούχου και η κάτω τα γκολ της φιλοξενούμενης 
ομάδας. Για αποτελέσματα με περισσότερα από πέντε γκολ βάζετε  
Χ στο 5+. Στο παράδειγμα: Τελικό αποτέλεσμα 3 : 1
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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. 

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 

Legal notice 

Responsible Gaming



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


