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ComeOn! – test av live-chatten
Vi har testat live-chatten hos ComeOn! 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 ComeOn! Casino:

1.43 minuter

Test 1

Meddelande: Hur många spel har ni på er sida?

Tid skickat (CEST): 2021-09-05 16.22.05

Mottaget svar: Vi har 687 olika spel på sidan

Tid svar (CEST): 2021-09-05 16.22.20

Svarstid (minuter): 0.25 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): 2021-09-14 21.04.05

Mottaget svar: Alla spelen hos oss ska fungera på oavsett val av
enhet. Så det är ingen information som jag har fått.
Om där finns något spel som inte fungerar på en
annan enhet så vänligen meddela oss direkt med
en skärmbild så skickar vi det till våra tekniker direkt
för att lösa det så fort som möjligt. Men av min
vetskap så ska allting funka på alla enheter.

Tid svar (CEST): 2021-09-14 21.05.50

Svarstid (minuter): 1.75 minuter

Test 3

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

Tid skickat (CEST): 2021-09-21 15.47.40

Mottaget svar: Okej. Detta är ingenting jag själv vet men jag ska
kontakta relevant avdelning och fråga om detta.
Inga problem alls. Alltid här för att hjälpa till så gott
jag kan. Då gör vi så! Finns det något annat jag kan
assistera dig med just nu?
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Tid svar (CEST): 2021-09-21 15.49.15

Svarstid (minuter): 1.58 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): 2021-09-16 22.44.40

Mottaget svar: Vi erbjuder 2 st gratis uttag hos oss under en period
utav 30 dagar. Vill man göra fler än 2 uttag under 30
dagar så har vi en handläggningsavgift för detta på
cirka 52kr som kan skilja upp och ner beroende på
växlingskurs. Och den är densamma oavsett storlek
eller val av uttagsmetod.

Tid svar (CEST): 2021-09-16 22.45.55

Svarstid (minuter): 1.25 minuter

Test 5

Meddelande: Kan man använda paypal för insättningar hos er?

Tid skickat (CEST): 2021-09-15 21.37.35

Mottaget svar: Vi erbjuder dessvärre inte PayPal som ett alternativ
för varken insättningar eller uttag i nuläget. Ledsen
att jag inte kan vara till mer hjälp angående detta.
Finns det något annat jag kan assistera dig med just
nu?

Tid svar (CEST): 2021-09-15 21.39.50

Svarstid (minuter): 2.25 minuter

Test 6

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

Tid skickat (CEST): 2021-09-17 21.57.10

Mottaget svar: Vi har tyvärr ingen kundtjänst via telefon.

Tid svar (CEST): 2021-09-17 21.58.35

Svarstid (minuter): 1.42 minuter

Test 7

Meddelande: Vad är minsta summan för uttag hos er?

Tid skickat (CEST): 2021-09-18 15.39.15
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Mottaget svar: Minsta möjliga uttag här hos oss på ComeOn! ligger
runt 100 SEK och detta är om du använder dig av
Trustly för ditt uttag. Detta belopp kan variera smått
beroende på valutaomväxlingen ifrån Euron.

Tid svar (CEST): 2021-09-18 15.40.25

Svarstid (minuter): 1.17 minuter

Test 8

Meddelande: Vad är öppettiderna för chatten?

Tid skickat (CEST): 2021-09-19 14.07.15

Mottaget svar: Vi har chatten öppen 24/7 alla dagar i veckan
nuförtiden!

Tid svar (CEST): 2021-09-19 14.08.55

Svarstid (minuter): 1.67 minuter

Test 9

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

Tid skickat (CEST): 2021-09-26 17.32.15

Mottaget svar: Ja, när man skapar sitt konto så kommer det upp att
man ska sätta gränser direkt då detta är nödvändigt
om man har en svensk licens. :) Det finns även alltid
högst upp tre symboler med våra ansvarsfullt
spelande verktyg som du kan klicka på!

Tid svar (CEST): 2021-09-26 17.34.20

Svarstid (minuter): 2.08 minuter

Test 10

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

Tid skickat (CEST): 2021-09-25 21.08.10

Mottaget svar: Du kan skicka dina frågor till
kundtjanst@comeon.com

Tid svar (CEST): 2021-09-25 21.08.40

Svarstid (minuter): 0.50 minuter
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