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1. Kohaldamine 
 

1.1 Käesolevad tingimused kehtivad ainult Unibet Casino („Kasiino“) jaoks. 
 

1.2 Kasiino on lubatud ainult täiskasvanutele. Mängimiseks peate olema vähemalt kaheksateistkümne 
(18) aastane. Mängudes osalemine ja kasiino tegevus („Mäng“) on avatud ainult nende jurisdiktsioonide 
elanikele („Mängija“), kus selline osalemine on seaduslik. Mängija kinnitab Mänguga sisenedes, et Mängija 
elab jurisdiktsioonis, kus selline tegevus on seaduslik. Osalemine Kasiino tegevuses ja mängudes on 
tühine, kui see on seadusega keelatud. 

 
1.3 Mängija mõistab, et Mängud on mõeldud ainult meelelahutuseks. Mängija mõistab ja tunnistab, 
et Mängude mängimiseks ei ole ost vajalik ega nõutav. Kui mängija soovib mängida ilma raha 
panustamata, võib ta seda teha. 

 
1.4 Mängudes ei tohi osaleda töötajad, kes töötavad Kasiinos, ettevõttes Net Entertainment Malta 
Ltd. (edaspidi „Ettevõte“), selle litsentsiaadid, levitajad, hulgimüüjad, tütarettevõtete või muude asutuste 
töötajad, jaemüüjad ja nende lähedaste perekonnaliikmed. 

 

Tagasi üles 
 

2. Muud tingimused 
 

2.1 Mängija ei ole kohustatud Mängudes osalema ja selline osalemine, kui Mängija seda otsustab 
teha, toimub täielikult tema enda valikul, otsusel ja riskil. Mängude materjalid (elektrooniliselt saadud või 
muul viisil saadud) on automaatselt kehtetud, kui need on võltsitud, vigastatud, muudetud või rikutud 
mingil viisil, kui need on loetamatud, mehaaniliselt või elektrooniliselt paljundatud, saadud väljaspool 
lubatud volitatud kanaleid või kui need sisaldavad trüki- , tootmis-, tüpograafilisi, mehaanilisi, 
elektroonilisi või muid vigu. Kõikide auhinna saamiseks esitatud materjalide omandiõigused lähevad 
Ettevõttele üle ja ei ole tagastatavad. Ettevõte ei vastuta kadumise, hilinemise, loetamatuks muutumise, 
mittetäielikkuse, kahjustumise, moonutamise, valesti kättetoimetamise või postitasude eest, mis on 
seotud posti, päringute, Auhindade nõuete või osalemisega. Vigu sisaldavate Mängude materjalidega 
seotud vastutus on piiratud õigusega asendamisele. Mängija vastutab ainuisikuliselt mis tahes Auhinna 
võitmisega seotud maksude tasumise eest. Kui mängija ei logi Kasiino serverisse Mängija „kasutajanime“ 
ja „parooli“ kasutades 120 päeva jooksul, võib kõik saldod mängijate kontolt eemaldada pärast seda, kui 
registreeritud e-posti aadressile on teade saadetud. Kui mängija on surnud, tehakse kindlaks tema vahetu 
perekond ja nimetatud saldo makstakse neile. Auhinna ja/või võitude vastuvõtmisega annab Mängija loa 
kasutada oma nime reklaamides ja kampaaniates ilma õiguseta täiendavale kompensatsioonile, v.a 
juhtudel, kui seda keelab seadus. Mängija tunnistab auhinna vastuvõtmisega kõigi käesolevate reeglite 
järgimist. Ettevõte ei esita otseselt ega kaudselt kinnitusi või garantiisid Mängija seadusliku õiguse kohta 
Mängus osaleda, samuti ei ole ühelgi Ettevõtte töötajal, litsentsiaadil, levitajal, hulgimüüjal, partneril, 
tütarettevõttel, reklaami-, turundus- või muudel 
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agentuuril, meediapartneril, agendil või edasimüüjal volitust selliste kinnituste või garantiide esitamiseks. 
 

2.2 Ettevõte ei pea kasutajanimesid ega salasõnu säilitama. Kui Mängija tarvitab neid valesti, unustab, 
kaotab need või ei suuda kasiinosse siseneda muul põhjusel kui Ettevõtte veal või juhul, kui mängija peaks 
oma kasutajanime ja parooli edasi andma, välja rääkima, välja jagama või kaotama, siis ettevõte ei vastuta 
ega saa tunnustada mis tahes selle kontoga seotud nõudeid. Siin sisalduvaid nõudeid ja tingimusi võib 
muuta ja/või parandada ainult ettevõte, postitades sellised muudatused ja/või parandused veebisaidi 
jaotises „Nõuded ja tingimused“. Ettevõte ei vastuta mängija seadmete talitlushäirete ega Mängija katsete 
eest osaleda Mängudes sellistel meetoditel, vahenditega või viisil, mida Ettevõte ei ole ette näinud. 
Ettevõte jätab endale õiguse mis tahes põhjusel Mängija konto tühistada ja maksta välja Mängija kontol 
selle tühistamise hetkel oleva saldo. Siin sisalduvad nõuded ja tingimused esindavad Mängija ja Ettevõtte 
täielikku, lõplikku ja ainuõiguslikku kokkulepet ning asendavad ja ühendavad kõik eelnevad kokkulepped, 
kinnitused ja arusaamad Mängija ja Ettevõtte vahel. 

 

Tagasi üles 
 

3. Mängija nõustub reeglitega ja temast saab nende lepingupool 
 

3.1 Veebisaidile sisenemisel, veebisaidil konto avamisel, Kasiinos mängimisel, sellise konto 
kasutamisel ja uuesti kasutamisel, Mängude mängimisel või mis tahes Auhinna vastuvõtmisel, tunnustab, 
garanteerib ja kinnitab Mängija kõike järgmist: 

 
3.1.1 Mängija mõistab täielikult, nõustub, saab lepingupooleks ja järgib kõiki siin sisalduvaid reegleid, 

eeskirju, nõudeid ja tingimusi ning seda, et sellised reeglid, eeskirjad, nõuded ja tingimused võivad 
aeg-ajalt muutuda. 

 
3.1.2 Mängija on „täisealine” vastavalt selle mõiste definitsioonile seadustes mängija jurisdiktsioonis. 

 
3.1.3 Mängija ei luba kasutada oma mängija kontot, ei anna juurdepääsu ja/või kasutusvõimalust 

veebisaidi mis tahes materjalidele, ei lase enda eest vastu võtta Auhinda ega osaleda Mängudes 
ühelgi teisel isikul või kolmandal isikul, sh, kuid mitte ainult, ühelgi alaealisel. 

3.1.4 Mängijal on täielik ja piiranguteta juriidiline õigus Mängudes osaleda ning temapoolne Mängudes 
osalemine ei ole mängija jurisdiktsioonis keelatud. 

 
3.1.5 Mängija ei leia, et Mängud või veebisait oleks solvavad, hea maitse piiridest väljuvad, ebaausad 

või sündsusetud. 
 

3.1.6 Mängija mõistab, et Mängud on mõeldud ainult meelelahutuseks. Mängija mõistab ja tunnustab, 
et mängude Mängimiseks ei ole ost vajalik. Kui mängija soovib mängida ilma raha panustamata, 
võib ta seda teha. 

 
3.1.7 Mängija loobub õigusest esitada nõudeid Ettevõttele, selle töötajatele, juhtidele, juhatajatele, 

litsentsiaatidele, levitajatele, edasimüüjatele, partneritele, tütarettevõtetele, reklaami-, turundus- 
vm agentuuridele, meediapartneritele, agentidele ja edasimüüjatele ning vabastab nad täielikult 
vastutusest, seoses mis tahes kulude, kulutuste, 
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vastutuste ja kahjudega, mis võivad tekkida, kui Mängija: (i) veebisaidile siseneb või seda 
(korduvalt) kasutab; (ii) kasutab veebisaidilt mis tahes materjale; (iii) Kasiino serverisse siseneb või 
seda (korduvalt) kasutab; (iv) Mängus osaleb või(v) võtab vastu mis tahes Auhinna. 

 
3.1.8 Mängija mõistab, et Unibet Casino ei võta otseselt ega kaudselt mingisugust vastutust Kasiinode 

kasutamisel mängijatele tekkida võivate kahjude eest. Unibet Casino ei vastuta järgmiste 
stsenaariumide eest: 

• vääramatu jõu korral; 
• mis tahes põhjusel mängu tühistamise korral; 
• Unibet Casino keskse arvutisüsteemi või selle mis tahes osa rikke, viivituste, kadude, vigade 

või väljajätmiste eest, mis tulenevad telekommunikatsiooni või muu andmesidevõrgu rikkest; 
• vägivalla, massirahutuste, rahvarahutuste, terroriaktide puhangute eest; 
• valitsuse või ametiasutuse tegevuse (sealhulgas litsentsi või nõusoleku andmisest keeldumine 

või kehtetuks tunnistamine) eest; 
• tulekahju, plahvatuse, üleujutuse, varguse, kuritahtliku kahjustamise, streigi, lokaudi või 

igasuguse tööstusliku tegevuse eest. 
 

3.1.9 Unibet Casino ja tema liikmete vahel tekkivate võimalike vaidluste korral, teeb Unibet Casino 
liikmele kättesaadavaks üksikasjaliku tehinguaruande. Selline teave tehakse samuti 
kättesaadavaks õiguspärastele kolmandatele isikutele (nt kohtunikule või kohtule), kui mängija 
sellega nõustub. Unibet Casinot juhitakse Maltalt ja litsents kuulub Malta ettevõttele Net 
Entertainment Malta Ltd. Mängija ja Unibet Casino vahelised kohtuvaidlused tuleb lahendada 
Malta kohtus vastavalt Malta seadustele ja määrustele. 

 
3.1.10 Mängijal ei tohi olla üle ühe konto. Kui Unibet Casino tuvastab, et külastajal on rohkem kui üks 

Unibeti konto, on Unibetil õigus kanda kontodel olevad vahendid üle ühele kontole ja üleliigse(d) 
konto(d) kustutada. Ühtki üleliigsetel kontodel olevat boonust üle ei kanta. 

 
3.1.11 Kõik Unibeti Casino kasutajate isikuandmeid hoitakse konfidentsiaalselt, kui kasutajad ei nõustu 

sellise teabe avaldamisega. 
3.1.12 Mängija mõistab, et „Unibet Casino” on Unibeti kaubamärk, teenusemärk ja ärinimi ning tal ei teki 

veebisaidi ja neis sisalduvate materjalide kasutamisel sellele, ega mis tahes muudele mõistetele, 
graafikale, tekstidele, kontseptsioonidele või meetoditele mingisuguseid õigusi. 

 
3.1.13 Mängija huvi Mängude ja veebisaidi osas on isiklik, mitte professionaalne. Mängija Kasiinosse 

sisenemine on ainuisikuliselt Mängija isiklik meelelahutus ja mis tahes muul eesmärgil Kasiinosse 
või veebisaidile sisenemine, neile juurdepääs või (korduv) kasutamine Mängija poolt on rangelt 
keelatud. 

 
3.1.14 Mängija peab regulaarselt, vähemalt kord kuus, veebisaidile postitatud Kasiino nõuded ja 

tingimused üle vaatama. 
 

3.1.15 Mängija ei osale Mängudes, ei ava ega kasuta (korduvalt) kontot ega võta vastu mis tahes 
Auhinda, kui Mängija ei mõista täielikult, ei nõustu, ei saa lepingupooleks ega järgi eranditult kõiki 
siin sisalduvaid reegleid, eeskirju, nõudeid ja tingimusi, ning seda, et sellised reeglid, eeskirjad, 
nõuded ja tingimused võivad aeg-ajalt muutuda. 
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3.1.16 See on temaatiline veebisait ja kõik tegelikud mängud toimuvad Kasiino serveris. Ettevõte omab, 
korraldab ja juhib täielikult seda kasiinosaiti. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet võib ette 
teatamata muuta. 

 

Tagasi üles 


