
Svenska online casino:
Duelz

Fråga Datum och tid (CEST) Mottaget svar Datum och tid svar (CEST) Svarstid (minuter)
Hur många spel har ni på er sida? 2021-09-05 16.27.35 Vi har 1254 spilleautomater på siden vår. 2021-09-05 16.28.00 0,42
Hur många av era spel kan man spela via mobilen? Eller är det några spel som inte funkar i mobilen?2021-09-13 23.13.50 The website is mobile optimized for all our customers 

So all of them work then? "Yes they will work - should 
you have any issues do get back to us so we can look 
into this further"

2021-09-13 23.16.30 2,67

Vad är största vinsten någon vunnit hos er? När var det? 2021-10-20 08.22.30 Tyvärr är jag inte säker heller, vi har ingen notering på 
sådant, Jag är nyfiken med :D Jo då har väll sett någon 
stor men tyvärr kan jag inte säga då vi inte får dela med 
oss av våra spelares vinst histori, tyvärr

2021-10-20 08.27.50 5,33

Är uttag gratis hos er? Om dem inte är det vad är avgifterna för de olika alternativen isåfall?2021-09-16 22.50.45 Vi har inga avgifter på det :) 2021-09-16 23.08.10 17,42
Kan man använda paypal för insättningar hos er? 2021-09-15 22.31.55 Alla metoder som du kan använda kan du se på din 

insättningssida :)
2021-09-15 22.34.15 2,33

Har ni telefon support? Vad är numret isåfall och hur länge har ni öppet där? 2021-10-10 20.41.30 we are the only support, yes only chat and email 2021-10-10 20.43.20 1,83
Vad är minsta summan för uttag hos er? 2021-10-18 19.40.30 it's 20€ :) https://www.duelz.com/en/payment-info 2021-10-18 19.43.45 3,25
Vad är öppettiderna för chatten? 2021-10-08 11.35.30 24h the chat is open 2021-10-08 11.37.55 2,42
Kan man sätta gränser för hur mycket man spelar för hos er? 2021-10-21 19.57.55 Kan du vara så snäll och bekräfta ditt personnummer, 

hemadress och din senaste insättningsmetod så ska jag 
ta och kolla upp det, tack Du ska kunna ändra dina 
gränser om du går in på din profil och sen under 
ansvarsfullt spelande sidan så kan du ändra det där.

2021-10-21 20.08.25 10,50

Har ni någon email man kan skicka frågor till? 2021-10-19 08.55.25 Varmt välkommen att kontakta oss på 2021-10-19 08.56.20 0,92
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