Regler & villkor välkomstbonus
Bethard Casino

Det här är reglerna och villkoren för Bethards välkomstbonus. Besök vår Bethard recension för
att läsa mer om Bethard.
Q: Vad behöver jag göra för att ta del av välkomsterbjudandet?
A: För att ta del av erbjudandet behöver du göra en insättning på 100 kronor.
Q: När får jag min bonus?
A: Välkomstbonusen aktiveras automatiskt vid din första insättning och matchar summan upp
till 5 000 kronor.
Q: Hur många gånger kan jag ta del av erbjudandet?
A: Välkomsterbjudandet är endast tillgängligt en gång förutsatt att du ej tidigare tagit del av ett
erbjudande som ingår i Bethard Group's licens 18Li7392.

Behörighet
Nya spelare som ej tidigare tagit del av ett erbjudande som ingår i Bethard Group's licens
18Li7392 får en insättningsbonus på upp till 5 000 kronor när man sätter in 100 kronor eller mer
som kan spelas på Slots, Live Casino eller Odds.
Denna kampanj är endast giltig för spelare bosatta i Sverige.
Bonusens Omsättningskrav
Insättning och bonus måste omsättas 20 gånger före ett uttag kan begäras.
Max tillåtna insats vid omsättning av bonus är 100 kr per spel/spinn. Större insatser kan leda till
konfiskation av bonus tillgångar samt eventuella vinster gjorda av bonuspengar.
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Bonusen måste spelas inom 60 dagar från bonusaktivering innan uttag kan begäras. Omsätts
inte bonusen inom denna tid kommer bonusen makuleras och den samt eventuella vinster
kommer gå förlorade.

Generella Omsättningskrav
Produkterna räknas mot omsättningskravet i olika hög grad beroende på vilken du spelar:
– Sportsbook: 100 % med odds 1,80 eller högre
– Slots: 100 %
– Live Casino: 20 %
– Skraplotter och omedelbar vinst: 100 %
– Bordspel: 0 %
– Video Poker: 0 %
– Progressive jackpot slots: 0 %
– Alla andra spel: 0 %
Insatser på följande spel räknas ej mot omsättningskravet: Blood Suckers, Jokerizer, Money Train
2, Lion Thunder, Caribbean Anne, Miami Bonus Wheel, Ducks Till Dawn, Mystery Motel, White
Rabbit, Big Bad Wolf, Big Bad Wolf Christmas Special, Bonanza, Castle Builder, Castle Builder II,
Jackpot6000, Mythic Maiden, Dead or Alive, The Wish Master, Steam Tower, Robin Hood:
Shifting Riches och progressiva jackpotts (mer info under jackpott-fliken i casinot).
Live Casino: Endast 20 % av insatsvärdet räknas mot omsättningskravet. Exempel: om du satsar
100 kronor räknas endast 20 kronor.
Regler och Villkor
Endast ett konto och bonus är tillåten per person, kontoinnehavare, IP adress, hushåll, adress,
telefonnummer, bankkonto (inklusive kreditkort, e-wallet etc).
Du är endast berättigad att ta del av 1 (ett) välkomsterbjudande. Välkomsterbjudandet finns
tillgängligt i 30 dagar efter kontot har skapats.
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Välkomsterbjudandet kan hävdas genom att välja bonusen i inställningsmenyn innan den första
insättningen har genomförts.
Minsta insättning för att ta del av erbjudandet är 100 kronor.
Max bonus är 5 000 kronor.
Bethard förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning ändra eller avbryta
kampanjen.

Bonusen kan även användas för sport och då gäller följande:
Sportsbook: Annullerat/avbrutet/ogiltigt spel eller spel där Cash-Out funktionen har använts
räknas inte mot omsättningskrav.
Sportsbook: Ditt första spel på någon match eller marknad både före matchstart eller pågående,
kommer att räknas till omsättningskravet. En dubblett av ditt första spel eller ett spel som
annulleras kommer inte att räknas mot omsättningskravet.
Sportsbook: Bets måste vara utbetalda och fastställda för att räknas till omsättningkraven.
Där något villkor för erbjudandet är överträtt eller om det framkommer några bevis för att en
serie spel placerats av en spelare som på grund av insättningsbonus, gratisspel, riskfria spel eller
något annat marknadsföringserbjudande resulterar i garanterad vinst för kund oberoende av
utgången, antingen individuellt eller som del av grupp, förbehåller sig Bethard rätten att återta
bonuselementet i sådana erbjudanden och efter Bethards eget gottfinnande antingen fastställa
spel/insatser enligt de korrekta oddsen, annullera gratisspel eller riskfria spel eller annullera alla
spel finansierade av insättningsbonusen. Dessutom förbehåller sig Bethard rätten att ta ut en
administrationsavgift för kunden upp till och med värdet av insättningsbonusen, gratisspelet
eller det riskfria spelet eller ytterligare betalning för att täcka administrationskostnader. Bethard
förbehåller sig även rätten att be kunder tillhandahålla tillräcklig dokumentation för att Bethard
efter eget gottfinnande ska bli nöjda och kunna säkerställa en kunds identitet innan Bethard
krediterar konton med bonusar, gratisspel, riskfria spel eller erbjudanden. Exempel på riskfria
spel inkluderar att satsa på Över 2,5 mål och under 2,5 mål i samma spel/match.
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Bethards generella regler och villkor gäller.

