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Guts Xpress – test av live-chatten
Vi har testat live-chatten hos Guts Xpress 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 Guts Xpress Casino:

2.68 minuter

Test 1

Meddelande: Hur många spel har ni på er sida?

Tid skickat (CEST): 2021-10-06 10.46.55

Mottaget svar: I am afraid I am not able to tell you exact amount,
as we keep adding new ones. But it should be a
couple of hundreds for sure.

Tid svar (CEST): 2021-10-06 10.48.30

Svarstid (minuter): 1.58 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): 2021-10-10 13.47.15

Mottaget svar: When playing on mobile I suggest to use Google
Chrome incognito and you should not have any
issues with the games. However if you do find you
are having issues, then you can contact us and we
can look into it for you

Tid svar (CEST): 2021-10-10 13.48.50

Svarstid (minuter): 1.58 minuter

Test 3

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

Tid skickat (CEST): 2021-10-13 14.51.35

Mottaget svar: Tyvärr har jag inget har jag inget bra svar på detta.
Dels för att alla kasinospel är beroende av
tur/chansning, så vet inte heller vilka vinster som
kommer ut ifrån dessa spel heller. Ledsen att jag
inte kan e dig ett roligare svar än så :/
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Tid svar (CEST): 2021-10-13 14.58.55

Svarstid (minuter): 7.33 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): 2021-10-02 18.08.10

Mottaget svar: Vi har inga avgifter på uttagen

Tid svar (CEST): 2021-10-02 18.09.40

Svarstid (minuter): 1.50 minuter

Test 5

Meddelande: Kan man använda paypal för insättningar hos er?

Tid skickat (CEST): 2021-10-10 20.45.45

Mottaget svar: Chris, Im afraid that no as the only available method
is to link your account with Trustly- Bank ID and
deposit with this method

Tid svar (CEST): 2021-10-10 20.48.35

Svarstid (minuter): 2.83 minuter

Test 6

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

Tid skickat (CEST): 2021-10-03 15.33.15

Mottaget svar: We offer support through our emails and 24/7 live
chat unfortunately no phone support is offered

Tid svar (CEST): 2021-10-03 15.34.25

Svarstid (minuter): 1.17 minuter

Test 7

Meddelande: Vad är minsta summan för uttag hos er?

Tid skickat (CEST): 2021-10-12 21.44.20

Mottaget svar: Great, thanks for coming to the chat! Just a second
please :) Minimum amount for withdrawal is 10eur,
Christoffer :)

Tid svar (CEST): 2021-10-12 21.45.45

Svarstid (minuter): 1.42 minuter
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Test 8

Meddelande: Vad är öppettiderna för chatten?

Tid skickat (CEST): 2021-10-09 20.17.50

Mottaget svar: 24/7 :) We can help you anytime

Tid svar (CEST): 2021-10-09 20.19.35

Svarstid (minuter): 1.75 minuter

Test 9

Meddelande: Vart kan jag ändra mina gränser på kontot?

Tid skickat (CEST): 2021-10-14 16.19.55

Mottaget svar: In order to change the limit I would need to ask you
a few questions first and then cool down period
would apply, that means that limit would be change
on 1st of November (raising a limit via chat)

Tid svar (CEST): 2021-10-14 16.23.20

Svarstid (minuter): 3.42 minuter

Test 10

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

Tid skickat (CEST): 2021-10-07 09.11.20

Mottaget svar: Yes of course, we also have live chat available 24/7
Just a moment I will provide it for you.
doc@gutsxpress.com or support
en@gutsxpress.com support-se@gutsxpress.com
Sorry for the wait, and thank you for your patience!

Tid svar (CEST): 2021-10-07 09.21.15

Svarstid (minuter): 9.92 minuter
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