
Regler & villkor välkomstbonus
Casumo Casino

Det här är reglerna och villkoren för Casumos välkomstbonus. Besök vår Casumo recension för
att läsa mer om Casumo.

Q: Vad behöver jag göra för att ta del av välkomsterbjudandet?

A: För att ta del av erbjudandet gör du helt enkelt en insättning på 100 kronor eller mer med
bonusen vald vid insättningstillfället.

Q: När får jag min bonus?

A: Välkomstbonusen krediteras direkt vid din första insättning och ger 100 % upp till 2 000
kronor.

Q: Hur många gånger kan jag ta del av erbjudandet?

A: Välkomsterbjudandet är endast tillgängligt en gång.

Behörighet

Du måste vara över 18 år för att kunna registrera ett konto och hämta ut en bonus.

Du måste vara en ny spelare. Bonusen är bara tillgänglig för dig som aldrig tidigare spelat för

riktiga pengar hos Casumo sedan den 1a Januari 2019.

En välkomstbonus blir endast tillgänglig i anslutning till det första speltillfället och kan bara

hämtas ut en gång.

Anställda hos Casumo och alla associerade företag, deras familjer och alla som är kopplade till

Casumo, eller de som inte är berättigade enligt andra klausuler i våra villkor, får inte delta i

kampanjen.

Bonusens Omsättningskrav

Du måste omsätta bonus + insättning 30 gånger.
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Generella Omsättningskrav

-

Regler och Villkor

Om Casumo upptäcker att ett erbjudande missbrukats och / eller att ett brott mot villkoren

skett, kan vi komma att vidta följande åtgärder:

Återta och / eller avbryta bonusar och vinster som vi anser har inhämtats genom missbruk av

ett erbjudande / villkorsbrott; och / eller

Stänga spelarkonton och / eller avsluta en kundrelation med en eller flera spelare som vi anser

ha missbrukat ett erbjudande och / eller brutit mot våra regler och villkor.

Vänligen se nedan detaljerat, men inte begränsat till, en lista på vad som kan anses vara

missbruk (missbruk definierat att innefatta att ta del av en bonus utan att riskera egna medel) av

ett erbjudande:

Att använda mer än ett spelarkonto

Maska/dölja IP-adresser eller använda VPN

Samarbete eller maskopi. Exempel: Om vi upptäcker länkar mellan spelkonton, som har ett

liknande spelmönster och samarbetar för att ta del av samma välkomsterbjudande.

Tredjepartsbruk av ett konto. Exempel: Om vi upptäcker att den person som står registrerad i

spelkontot, inte själv har registrerat eller använt kontot för att spela.

Manipulering av programvara, utnyttjande av kryphål eller andra tekniska former av missbruk

eller annat beteende som innebär avsiktligt fusk

Ett välkomsterbjudande kan endast tas emot en gång per person, hushåll, IP-adress (inklusive

delade nätverk), enhet och / eller kredit/ betalkortsnummer eller någon annan

insättningsmetod som används. Vi förbehåller oss rätten att stänga ditt konto och konfiskera

eventuella befintliga medel om det finns bevis på bonusmissbruk / bedrägeri.

Casumo förbehåller sig rätten att använda programvara för att utföra ytterligare

verifieringskontroller av kontouppgifter och spelare för att undersöka om ett eller flera brott

mot våra regler och villkor begåtts. Om en sådan undersökning / kontroll kan visa på brott mot
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våra villkor så kan vi utöva vår rätt att konfiskera bonus och / eller vinster från bonus och / eller

blockera konton.

I händelse av fel, misstag, missförstånd eller tvist som uppstått i någon del av ett erbjudande ska

Casumos beslut anses som slutgiltigt.

Casumo förbehåller sig rätten att ändra ett erbjudande när som helst utan att meddela dig och

utan ansvar gentemot dig där omständigheter utanför vår rimliga kontroll kräver det. Eventuella

ändringar av erbjudandet publiceras i dessa villkor..
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