
Svenska online casino:
Hajper

Fråga Datum och tid (CEST) Mottaget svar Datum och tid svar (CEST) Svarstid (minuter)
Hur många spel har ni på er sida? 2021-09-11 14.53.50 Jag har inte den exakta siffran men någonstans runt 

1200 spel ska vi ha.
2021-09-11 14.58.15 4,42

Hur många av era spel kan man spela via mobilen? Eller är det några spel som inte funkar i mobilen?2021-09-13 22.43.10 Alla spelen ska gå att spela oavsett val utav enhet. Så 
om du vill spela på mobil surfplatta, eller dator ska inte 
ha någon betydelse alls.

2021-09-13 22.44.55 1,75

Vad är största vinsten någon vunnit hos er? När var det? 2021-09-14 21.22.30 Oj, det vet jag faktiskt inte, Men jag kan skicka det 
vidare till våra tekniker åt dig och fråga. Vet inte om det 
är någon infomration som vi delar ut, men kan absolut 
fråga! Vilken email kan vi nå dig på när vi får svar?

2021-09-14 21.23.55 1,42

Är uttag gratis hos er? Om dem inte är det vad är avgifterna för de olika alternativen isåfall?2021-09-14 22.28.10 Man har två uttag som är gratis per 30 dagars period. 
Efter dom tar vi en avgift på ungefär 50 kronor per uttag 
till att perioden återställts igen.

2021-09-14 22.29.25 1,25

Kan man använda paypal för insättningar hos er? 2021-09-16 23.23.15 Vi har inte paypal tyvärr. Vi har antingen banköverföring 
via direktbank eller Swish som insättningmetod. Sen 
banköverföring som uttagsmetod.

2021-09-16 23.24.00 0,75

Har ni telefon support? Vad är numret isåfall och hur länge har ni öppet där? 2021-09-18 16.21.25 Hej, vi har enbart detta nummer tillgängligt  +356 
99971350 (EJ SUPPORT FÖRETAGETS KONTAKT 
NUMMER). Men vi har ingen svensk telefon tjänst 
tillgänglig just nu.

2021-09-18 16.23.30 2,08

Vad är minsta summan för uttag hos er? 2021-10-02 18.13.20 minsta uttag är 52 SEK 2021-10-02 18.23.30 10,17
Vad är öppettiderna för chatten? 2021-09-26 18.00.30 Chatten är öppen 24/7 :D 2021-09-26 18.01.10 0,67
Kan man sätta gränser för hur mycket man spelar för hos er? 2021-10-01 23.23.25 Härligt att höra! Välkommen hit till oss på Hajper 

förresten :) Ja självklart, för att kunna börja spela 
behöver du först ställa in dina insättningsgränser både 
per dag, vecka och månad, sedan kan du även ställa in 
personliga tidsgränser per dag, vecka och månad :)

2021-10-01 23.25.05 1,67

Har ni någon email man kan skicka frågor till? 2021-09-29 22.33.40 Absolut. Du kan maila oss på kundtjanst@hajper.com 
med alla frågor eller fungeringar du må ha!

2021-09-29 22.34.55 1,25
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