Regler & villkor välkomstbonus
Betsson Casino

Det här är reglerna och villkoren för Betssons välkomstbonus. Besök vår Betsson recension för
att läsa mer om Betsson.
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 vid din första insättning när du väljer casinobonusen och matchar
summan upp till 100 kronor.
Q: Hur många gånger kan jag ta del av erbjudandet?
A: Du kan endast ta del av våra välkomsterbjudanden en gång.

Behörighet
Du måste ha ett giltigt konto, anmäla dig till erbjudandet på sidan och göra en insättning för att
sedan aktivera bonusen under ”Tillgängliga bonusar”.
Erbjudandet är tillgängligt för alla nya svenska spelare som accepterar bonusar med undantag
för dem som har begränsade konton.
Du måste vara minst 18 år och bosatt i Sverige för att ta del av erbjudandet.

Bonusens Omsättningskrav
Bonusbeloppet måste omsättas en gång i casinot efter aktivering innan det går att göra ett
uttag. Om bonuspengarna inte omsätts inom 60 dagar kommer bonusen och eventuella vinster
från bonuspengar gå förlorade.
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Bonusen går att omsättas på Casino och Live Casino.
Om du har uttagbara pengar och bonuspengar på ditt konto används dina uttagbara pengar
först.
Om du avbryter din bonus förlorar du bonusen och alla eventuella vinster som bonusen har gett
upphov till.
Den största tillåtna insatsen i casinot medan man innehar en aktiv bonus är 60 kronor per
spelomgång eller 5 kronor per linje. Satsningar som överskrider detta belopp kan leda till att
kontot stängs och till att alla vinster som uppkommit under eller efter det att bonusen har
omsatts går förlorade.
Uttag som görs innan dess att bonusens omsättningskrav har uppfyllts i sin helhet kan leda till
att bonusen går förlorad. Detsamma gäller för alla pengar och vinster som har genererats
genom bonusen eller genom den insättning som användes för att aktivera/kreditera bonusen.

Generella Omsättningskrav
Omsättning på de flesta spelen hos Betsson i Casino och Live Casino bidrar gentemot
omsättningskraven, men vissa spel bidrar mer än andra. Här följer en lista över hur mycket olika
typer av spel bidrar gentemot omsättningskraven:
- Videoslots: 100 %
- Alla Live Casino-spel: 15 %
- Alla Roulette (förutom Live), Caribbean Stud & Casino Stud Poker-spel: 10 %
- Alla Casino Hold’Em, Red Dog, Pai Gow, Poker-spel, Oasis Poker & Texas Hold’Em Poker-spel: 10
%
Alla BlackJack (förutom Live BlackJack), Baccarat, Video Poker, Pontoon, Beat Me, Punto
Banco-spel: 5 %
Bonusen går inte att omsätta på följande spel:
1429 Uncharted Seas, Blood Suckers, Castle Builder, Castle Builder 2, Dead or Alive, Eggomatic,
Eye of the Kraken, Pearls of India, Sea Hunter, The Wish Master, Tower Quest, Koi Princess,
Robin Hood: Shifting Riches, Secrets of Atlantis, Motorhead, Reel Rush, Coins of Egypt, Jimi
Hendrix, Guns n Roses, Steam Tower, Jokerizer, Rage to Riches, Double Dragons, Dazzle Me,
Neon Staxx, The Dog House, Rewinder, Beautiful Bones , Cloud Quest, Super Monopoly Money,
Wild Gambler, Starmania.
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När du som spelare aktiverar erbjudandet, kommer din insättning som du låser till bonusen vara
begränsad till att användas på Casino, Live Casino och Skraplotter fram tills att
omsättningskravet har mötts eller om du avbryter bonusen. Notera att om du avbryter bonusen
kommer du förlora bonusbeloppet samt eventuella vinster genererade från bonusen.
Erbjudandet gäller enbart en gång per kund, IP-adress, hushåll, bankkort, bankkonto, adress,
telefonnummer eller dator/telefon.
Om Betsson anser att erbjudandet missbrukas och/eller att bonusreglerna bryts kan vi ta
följande handlingar mot sådant missbruk:
- Annulera och/eller avbryta bonusar och bonusvinster som vi anser kan ha blivit erhållna från
missbruk av erbjudandet; och/eller
- Spelare som befunnits missbruka bonuserbjudandet kan hindras från att få ytterligare bonusar;
och/eller
- Missbrukande spelkonton kan avslutas.
Lista på agerande som kan anses vara missbrukande inkluderar men är inte begränsade till:
- Användande av fler än ett spelkonto.
- Lika, noll eller låg marginal satsningar.
- Placerande av spel i Casino som överstiger den maximala insatsen som tillåts vid en aktiv
bonus vilket är 60 kr per spelrunda eller 5 kr per linje.
- Omsättning av bonus på exkluderade spel.
- Maskopi.
- Manipulering av programvara, utnyttjande av kryphål eller andra tekniska former av missbruk
och beteende som innebär avsiktlig fusk.
- Maskerande av IP-adress eller användade av VPN.
I händelse av fel, misstag, missförstånd eller tvist rörande driften av erbjudandet ska Betssons
beslut vara slutgiltigt.
Betsson förbehåller sig rätten att ändra erbjudandet när som helst utan föregående
meddelande och utan ansvar för dig som spelare där omständigheter utanför vår rimliga
kontroll kräver det.
Dessa ändringar kan uppstå på grund av åtgärder eller försummelser som tas av en tredje part
som påverkar detta erbjudande. Eventuella ändringar i kampanjen kommer publiceras i dessa
villkor. Alla spelare som har påverkats väsentligt av förändringar kommer att bli underrättade.
Betsson har rätt att fråga kunden om nödvändig dokumentation för att bekräfta kundens
identitet innan vi betalar ut bonus, riskfri satsning eller andra erbjudande på kundens konto.
Betsson har rätt att när som helst återkalla erbjudandet utan att ange någon anledning.
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Betsson har rätt att stänga konton och konfiskera eventuella pengar som är kopplade till
bonusar eller vinster om bevis på missbruk eller bedrägeri har inträffat.
Betssons generella regler och villkor gäller. För mer information klicka: här.
Om du känner att du vill prata med någon om ditt spelande, vänligen kontakta följande
stödgrupp: www.stodlinjen.se: Telefonnummer: (+46) 020819100.

