
Regler & villkor välkomstbonus
Fun Casino

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

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
alternativet för erbjudandet valt via bonussidan vid insättningstillfället och matchar den upp till
100 % med 100 kronor i bonuspengar.

Q: När får jag min bonus?

A: Välkomstbonusen krediteras direkt vid din första insättning och matchar din insättning av
100 kronor till 100 % med 100 kronor i bonuspengar.

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

A: Välkomsterbjudandet är endast tillgängligt en gång.

Behörighet
För att kunna ta mot välkomstbonusen måste minst 100 kronor sättas in.

Välkomstbonus för svenska spelare är 100 % upp till 100 kronor. Alla andra erbjudanden

kommer beskrivas klart och tydligt i informationen som skickas ut, via email eller SMS.

Välkomstbonusen kan aktiveras från spelarens personliga bonussida när de genomför sin första

insättning.

Välkomstbonusen finns tillgänglig när du spelar första gången och om den aktiveras korrekt

kommer bonusen krediteras omedelbart. Alla svenska spelare tillåts att ta emot en

välkomstbonus från L&L Europe Ltd. Om en välkomstbonus använts på ett annat casino ägt och

drivet av L&L Europe Ltd. kommer inte välkomstbonusen synas som tillgänglig från din

personliga bonussida.

Välkomstbonusen är inte tillämplig för någon av följande parter: Anställda, frivilliga, frilansare,

styrelsemedlemmar för Fun Casino, PR, marknadsavdelning, eller andra kontor, tillståndshavare,
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emittenter av licenser, tjänsteleverantörer och alla andra associerade, friliggande eller anslutna

företag. Familjemedlemmar till alla dessa personer är inte heller tillämpade för bonusen.

Spelare som använder Skrill eller Neteller för deras första insättning kommer att uteslutas från

välkomstbonusen.

Bonusens Omsättningskrav

Omsättningskravet för välkomstbonusen är 40x bonusbeloppet. Omsättningskravet måste ha

mötts innan saldot kan förflyttas till live casino eller ett uttag kan efterfrågas.

Välkomstbonusen är tillgänglig i 60 dagar och det är denna tidsram du har för att möta

omsättningskravet.

Spelare får om de önskar göra fler  insättningar samtidigt som deras bonus är aktiv för att hjälpa

till att nå omsättningskravet.

Generella Omsättningskrav

Vilka spela räknas mot omsättningskravet på välkomstbonusen?

Automater: 100%

Video Poker: 0%

Bordsspel: 0%

Live Casino: 0%

Andra spel: 100%

Alla andra spel som bordsspel, lotteri eller live casino spel bidrar inte till omsättningen.

Följande spel bidrar inte till omsättningen av bonus: Simsalabim, Jungle Spirit, Dead or Alive &

2, Secret of the Stones, Reel Steal, Egyptian Heroes, Pyramid: Quest for immortality, Blood

Suckers, Dragon Island, Kings of Chicago, The Wish Master, Loaded, Retro reels - Extra heat,

Burning Desire, Jackpot jester 50k, Jackpot jester wild nudge, Super monopoly money, 1429

uncharted seas, Secrets of Atlantis, Jimi Hendrix videoslot and Guns N Roses videoslot.
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Alla andra bonusar som erbjuds utöver välkomstbonusen är kontantbonusar utan restriktioner

eller omsättningskrav.

Om en spelare anses av casinot att använda välkomstbonusen för att avsiktligt skapa ett positivt

förväntat eller uppskattat värde ska alla krediterade bonusbelopp avbrytas och göras

otillgängliga från kundkontot.

Välkomstbonusen finns tillgängliga för alla svenska spelare men tillgång kan begränsas vid

misstänkt missbruk.

Alla spelare förbehåller sig rätten att utesluta sig från att ta del av bonusar. Spelare kan välja att

utesluta från bonusar genom att logga in på sitt konto och klicka på den markerade rutan under

sin profil.

Om en spelare har en aktiv bonus och flyttar efter att ha vunnit från lågviktiga spel som

bordsspel, till högviktiga spel som slots (eller först satsar högt och då lågt med en andel som

inte står i proportion till saldot) för det enda syftet av att fullborda omsättningskravet kommer

bonus och vinster förloras. Detta kommer att bedömas efter casinots eget gottfinnande efter

spelhistoriken har granskats.

När du tar emot en bonus så är maximalt tillåtna insats 50 kr per spinn tills omsättningskraven

har mötts. I de fall som insatser är högre än tillåtet förbehåller sig Fun Casino rätten att förverka

bonus och eventuella vinster.

Att maskera IP eller plats är inte tillåtet. Vi förbehåller oss rätten att stänga de konton eller

ogiltigförklara de spel eller vinster som genererats genom maskeringsteknik av IP och/eller

geolocation (vilket inkluderar bland annat VPN, proxyservrar mm).

När du tar emot välkomstbonusen kommer saldot att bestå av insättningen och bonussaldo. I

alla fall kommer insättningen att användas före bonussaldot. Endast vid den punkt där det inte

finns tillräckligt med kontanter för att tillgodose en satsning kommer bonussaldot att användas.

Detta bonusavtal inklusive bonusvillkor anses inte vara i kraft förrän en spelare placerar sin

första satsning med bonussaldo. Så länge spelaren satsar med endast insättning anses inga

bonusbegränsningar vara tillämpliga.
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