
Regler & villkor välkomstbonus
Chanz Casino

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

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 1 000 kronor.

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

A: Välkomsterbjudandet är endast tillgängligt en gång.

Behörighet
Den minsta insättningen för att få bonus är 100 kronor.

Erbjudandet är endast tillgängligt för spelare som aldrig gjort en insättning till Chanz.

Du har chans till en bonus per kampanj och en bonus per Chanz-konto, vilket innebär att det

endast går att få en bonus per användare, IP-adress, datornenhet, familj, bostadsadress,

telefonnummer, kredit- eller betalkort och/eller e-betalningskonto, e-postadress och miljöer där

datorer delas (universitet, internat, skolor, bibliotek, arbetsplatser etc.).

Bonusens Omsättningskrav

Den maximal insatsen som du kan satsa tills satsningskraven har uppfyllts är 20 kr. Alla vinster

som vunnits med insatser som överskrider denna gräns kan tas bort.
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Bonusbeloppet måste satsas minst 35 gånger inom 60 dagar innan bonusen, beloppet som satts

in för att ta del av bonusen och vinster kan tas ut från kontot.

Generella Omsättningskrav

Endast insatser som placeras på spelautomater kommer att bidra till omsättningskravet på

insättningsbonus. Insatser på vissa spel är inte tillåtna när du spelar med riktiga eller

bonuspengar då du har en aktiv bonus.

När du öppnar ett spel som inte är tillåtet, får du ett meddelandet om att spelet är uteslutet

från bonuskampanjen du deltar i och att det inte kan spelas med bonuspengar. Vänligen prova

ett annat spel. Brott mot denna regel kan leda till att eventuella vinster tillhörande den

ursprungliga insättningen eller bonuspengar kan annulleras.

Dina riktiga pengar satsas först. Vinster som genereras av att bonusen satsas kan tas ut först när

satsningskravet har uppfyllts.

Regler och Villkor

Om du vill annullera välkomstbonusen ska du genast kontakta kundtjänst. Observera att en

bonus inte kan tas bort om du redan har lagt insatser med en aktiv bonus.
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