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Casinostugan – test av live-chatten
Vi har testat live-chatten hos Casinostugan Casino och här nedan är en lista över de konversationer vi haft. Vid
varje konversation tog vi tiden från att vi ställde frågan, tills vi fick svar från en riktig person. Vi har räknat på ett
snitt där vi tog bort den allra snabbaste och alla långsammaste tiden hos varje casino för att undvika att
extremerna påverkar för mycket. Alla test genomfördes av Great.com.

Genomsnittlig tid för att få svar från Casinostugan Casino:

2.31 minuter

Test 1

Meddelande: Hur många spel har ni på er sida?

Tid skickat (CEST): 2022-08-26 19.04.35

Mottaget svar: Jag kan inte finna exakta summan på spel vi
erbjuder just nu men det är flera tusen olika som
finns på våran hemsida. Vill du jag skickar din fråga
vidare så kan jag återkomma via din mejl när jag
har en uppdatering? :)

Tid svar (CEST): 2022-08-26 19.09.26

Svarstid (minuter): 4.85 minuter

Test 2

Meddelande: Hur många av era spel kan man spela via mobilen?
Eller är det några spel som inte funkar i mobilen?

Tid skickat (CEST): 2022-08-28 08.11.14

Mottaget svar: Alla spel ska funka fint via mobilen, vi
rekommenderar då Google Chrome som
webbläsare och om det uppstår anslutnings fel så
kan det gå bättre att använda inkognito läge via
google chrome. Om du upplever problem med ett
visst spel kan det hjälpa om du testar en annan
enhet.

Tid svar (CEST): 2022-08-28 08.14.20

Svarstid (minuter): 3.10 minuter

Test 3

Meddelande: Vad är största vinsten någon vunnit hos er? När var
det?

Tid skickat (CEST): 2022-08-30 23.30.14

Mottaget svar: Det kan jag tyvärr inte svara på. Här på vårt
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bestäms av en slump. Vi kan göra detta eftersom
spelen använder en slumpmässig talgenerator
(RNG). Vi har själva inget inflytande av att
kontrollera spelen i sig, vi agerar som en portal där
spelen laddas från spel leverantörens system. Vi är
dessutom reglerade av Spelinspektionen, var
igenom vi har vår spellicens. Läs mer på
www.spelinspektionen.se Vi är ett casino med
svensk licens från Spelinspektionen, som kund hos
oss kan du känna dig trygg i att lagar och regelverk
efterlevs. Samtliga av våra spel styrs av
slumpgeneratorer vilket kan fastställa att alla
resultat är slumpmässiga samt att varje spelrunda
är oberoende av varandra. Dessa slumpgeneratorer
granskas och certifieras av en oberoende tredje
part.

Tid svar (CEST): 2022-08-30 23.31.14

Svarstid (minuter): 1.00 minuter

Test 4

Meddelande: Är uttag gratis hos er? Om dem inte är det vad är
avgifterna för de olika alternativen isåfall?

Tid skickat (CEST): 2022-09-02 23.22.38

Mottaget svar: 2 avgiftsfria uttag per 30-dagars period, ytterligare
uttag kostar ca 46kr/uttag (gäller för varje
uttagsmetod) All utskrivna värden i SEK är
ungefärliga och kan variera, beroende på valutakurs
för kr/?. Om du gjort 2 uttag behöver du alltså
avvakta 30 dagar med att göra ett nytt uttag, ifall du
endast vill göra uttag utan avgift :)

Tid svar (CEST): 2022-09-02 23.25.45

Svarstid (minuter): 3.12 minuter

Test 5

Meddelande: Kan man använda paypal för insättningar hos er?

Tid skickat (CEST): 2022-09-16 10.34.12

Mottaget svar: Vi har dessvärre inte Paypal som en
insättningsmetod.

Tid svar (CEST): 2022-09-16 10.36.43

Svarstid (minuter): 2.52 minuter

Test 6

Meddelande: Har ni telefon support? Vad är numret isåfall och
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hur länge har ni öppet där?

Tid skickat (CEST): 2022-08-26 12.23.14

Mottaget svar: Numret till oss är 00356 99971351, men vi
rekommenderar chatten här du får snabbast hjälp,
alternativt mail om det handlar om större ärenden :)

Tid svar (CEST): 2022-08-26 12.25.05

Svarstid (minuter): 1.85 minuter

Test 7

Meddelande: Vad är minsta summan för uttag hos er?

Tid skickat (CEST): 2022-09-15 23.59.34

Mottaget svar: Minsta summan är 214kr

Tid svar (CEST): 2022-09-16 00.00.36

Svarstid (minuter): 1.03 minuter

Test 8

Meddelande: Vad är öppettiderna för chatten?

Tid skickat (CEST): 2022-08-24 16.07.56

Mottaget svar: Vi har öppet 24/7 i chatten alla dagar i veckan

Tid svar (CEST): 2022-08-24 16.09.42

Svarstid (minuter): 1.77 minuter

Test 9

Meddelande: Kan man sätta gränser för hur mycket man spelar
för hos er?

Tid skickat (CEST): 2022-09-13 21.43.56

Mottaget svar: Ja det gör du under ansvarsfullt spelande

Tid svar (CEST): 2022-09-13 21.46.07

Svarstid (minuter): 2.18 minuter

Test 10

Meddelande: Har ni någon email man kan skicka frågor till?

Tid skickat (CEST): 2022-09-14 13.22.56

Mottaget svar: Ja absolut, du kan mejla oss till
kundtjanst@casinostugan.com
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Tid svar (CEST): 2022-09-14 13.24.36

Svarstid (minuter): 1.67 minuter
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