Ako správne tipovať:
Chcete byť úspešní a dosiahnuť zisk? Je potrebné nájsť tú správnu taktiku a vyberať správne
zápasy, ktoré sú preštudované. Nie len podľa kurzu uvedeného v stávkovej kancelárii, ale aj
podľa ostatných okolností: nové prestupy, zranenia, vylúčenia, nervozita v klube kvôli
financiám alebo iným problémom.
Veľmi veľa ľudí berie stávkovanie ako hobby. Na tiket vyberú množstvo zápasov, ktoré si
potom doma pred TV krúžkujú, pričom im polovica nevyjde. Takto to spravia stokrát za 1€,
ale neuvedomujú si, že už prehrali 100€, a nič nevyhrali.
My sa prioritne venujeme výberu jedného zápasu (max dvoch – veľmi ojedinele), kedy
máme väčšiu možnosť vyhrať. Naše kurzy sa nikdy nepohybujú pod 1,5!
NIKDY NEZABÚDAME na disciplínu a Money Management !

Money Management – manažment spracovania financií:
Moneymanagement je o tom, aby ste vedeli koľko staviť na jeden tip a pritom bolo Vaše
tipovanie stále bezpečné. Je potrebné si určiť bank (peniaze ktoré nepotrebujete k bežnému
chodu domácnosti) a následne si vypočítať koľko peňazí vsadíte na 1 jednotku (stake,
dôvera). Posielame dôvery od 1-3.
Vyrátate si ho jednoducho, takto:
- Váš bank napr. 500€, 1 stake bude 3% z Vášho banku. Čiže z 500€ je to 15€.
- A tak:
- Stake 1 = 15€
- Stake 2 = 30€
- Stake 3 = 45€
Všetko viete aplikovať a prerátať si na svoj bank. Samozrejme z našej strany je to iba
odporučenie a konečné rozhodnutie je na Vás. Ide o bezpečnosť tipovania aby nás tento
systém v prípade negatívnejšej série podržal.

Pravidlá:
- Je ZAKÁZANÉ naše tipy šíriť. Pri takomto zistení bude taký užívateľ automaticky
vylúčený spomedzi klientov bez nároku vrátenia peňazí!
- Sú ZAKÁZANÉ akékoľvek urážky na našu adresu. Problém riešime zablokovaním
užívateľa bez nároku vrátenia peňazí!
- Nárok na vrátenie peňazí máte vtedy, ak MY hrubo porušíme pravidlá, t.j.
nebudeme Vám zasielať tipy, za ktoré ste si zaplatili.
- Vaša nespokojnosť nie je dôvod na vrátenie peňazí.
POZOR ! – My Vám iba radíme čo, ako a kde tipovať, ale je to Vaše slobodné rozhodnutie,
nikto Vás k ničomu nenúti. Treba si uvedomiť, že tipovanie je ako na hojdačke, raz si hore a
raz dole, môže nastať aj horšie obdobie, ktoré skončí v mínuse.
- Zisk NEGARANTUJEME, ale našou snahou bude mať čo najviac úspešných období.
- Našou prioritou je, aby ste boli Vy spokojní a členstvo si pravidelne predĺžili.
Veríme, že naša spolupráca bude dlhodobá a úspešná.

