Regler & villkor välkomstbonus
Frank & Fred Casino

Det här är reglerna och villkoren för Frank & Freds välkomstbonus. Besök vår Frank & Fred
recension för att läsa mer om Frank & Fred.
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 200 kronor eller mer.
Q: När får jag min bonus?
A: Välkomstbonusen krediteras direkt vid din första insättning och ger 100 % upp till 1 000
kronor.
Q: Hur många gånger kan jag ta del av erbjudandet?
A: Välkomsterbjudandet är endast tillgängligt en gång.
Behörighet
Endast nya spelare, som inte tidigare spelat på våra andra varumärken (www.klirr.com) under
samma licens kan ta del utav välkomstbonusen. Vi kommer uppdatera listan kontinuerligt och
du kan alltid använda Spelinspektionens lista som referens.
För att ta del av välkomstbonusen behöver du göra en första insättning på minst 200kr.
Bonusens Omsättningskrav
Bonusen är giltig i 60 dagar och du måste omsätta bonussumman 50 gånger.
Generella Omsättningskrav
Regler och Villkor
Det är endast tillåtet att ha ett konto per spelare på Frank & Fred. Alla erbjudanden är därmed
begränsade till ett per person. För att förtydliga detta, erbjudanden är begränsade till ett per
hushåll, e-postadress, telefonnummer och betalmetod (exempelvis kredit- eller betalkort,
NETeller etc). Konton på delade datorer som t.ex. bibliotek, skola och arbetsplatser, är
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Frank & Fred Casino
begränsad till ett konto per dator. Vi reserverar oss rättigheterna att återkalla tillgängligheten av
ett erbjudande eller alla erbjudanden för enskilda spelare eller grupper av spelare.
Om spelaren bryter villkoren för erbjudanden eller kampanjen, eller om det finns en skälig
misstanke att en serie av insatser från en spelare eller grupp av spelare är gjorda på ett sådant
sätt att det föreligger misstanke om att välkomstbonusen eller andra sorters erbjudanden
garanterar spelaren, eller en grupp spelare, vinst oavsett utfall, förbehåller sig Frank & Fred
rätten att återta erbjudandet samt ta bort gratisinsatserna och/eller annullera eventuella
insatser som betalats med bonus eller bonusvinster.
Alla erbjudanden från Frank & Fred är menade som underhållning för spelaren. Frank & Fred
förbehåller sig rätten att när som helst begränsa spelares tillgång till erbjudanden.
Frank & Fred förbehåller sig rätten att ändra, avbryta, kräva tillbaka eller neka erbjudanden.

