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Fråga Datum och tid (CEST) Mottaget svar Datum och tid svar (CEST) Svarstid (minuter)
Hur många spel har ni på er sida? 2021-09-05 15.57.50 We are constantly adding new games, so it's hard to 

say the exact amount, But we have hundreds of slots 
available.

2021-09-05 15.58.05 0,25

Hur många av era spel kan man spela via mobilen? Eller är det några spel som inte funkar i mobilen?2021-09-14 19.17.40 There can be some games that might not play on a 
phone.

2021-09-14 19.20.25 2,75

Vad är största vinsten någon vunnit hos er? När var det? 2021-09-25 20.33.10 Här kan du se våran största vinst: https://www.
askgamblers.com/gambling-news/bigwin/a-bethard-
player-wins-the-eur2-2-million-on-yggdrasil-s-empire-
fortune-slot/

2021-09-25 20.37.20 4,17

Är uttag gratis hos er? Om dem inte är det vad är avgifterna för de olika alternativen isåfall?2021-09-16 21.58.35 Uttag har ingen avgift. :) 2021-09-16 21.59.50 1,25
Kan man använda paypal för insättningar hos er? 2021-09-17 21.23.00 Tyvärr finns inte paypal tillgängligt. 2021-09-17 21.23.35 0,58
Har ni telefon support? Vad är numret isåfall och hur länge har ni öppet där? 2021-09-18 15.04.10 Tyvärr har vi ingen support via telefon, men vi finns 

alltid här i chatten.
2021-09-18 15.04.55 0,75

Vad är minsta summan för uttag hos er? 2021-09-19 13.11.25 100 SEK is the minimum withdrawal. 2021-09-19 13.16.30 5,08
Vad är öppettiderna för chatten? 2021-09-20 20.38.20 Chatten har öppet 24 timmar. 2021-09-20 20.38.35 0,25
Kan man sätta gränser för hur mycket man spelar för hos er? 2021-09-21 22.42.20 Det kan du göra. Om du går till kontomeny > 

inställningar > spelbegränsningar
2021-09-21 22.43.10 0,83

Har ni någon email man kan skicka frågor till? 2021-09-23 08.37.20 "Jag ska skicka dig den mail som du efterfrågar. Ett 
ögonblick är du snäll. Vår e-post är support@bethard.
com :)"

2021-09-23 08.39.50 2,50
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