Regler & villkor välkomstbonus
LeoVegas Casino

Det här är reglerna och villkoren för LeoVegas välkomstbonus. Besök vår LeoVegas recension för
att läsa mer om LeoVegas.
Q: Vad behöver jag göra för att ta del av välkomsterbjudandet?
A: För att ta del av erbjudandet behöver du göra en insättning på 100 kronor.
Q: När får jag min bonus?
A: Välkomstbonusen får du direkt efter du går in på 'Mina erbjudanden', klickar på "sätt in" och
gör en insättning på 100 kronor vilket ger 100 cashspins (omsättningsfria) värda 1 kona styck
som kan användas fritt i spelen: Gonzo’s Quest MEGAWAYS, Dragon’s Fire MEGAWAYS och Piggy
Riches MEGAWAYS.
Q: Hur många gånger kan jag ta del av erbjudandet?
A: Välkomsterbjudandet är endast tillgängligt en gång.
Behörighet
Casinobonusen för nya spelare är endast tillgänglig för spelare över 18 som är bosatta i Sverige
och inte tidigare spelat hos LeoVegas som registrerar sig från den 1 september 2020 och framåt
och som valt välkomsterbjudandet för casino.
Alla nya Casino-spelare bosatta i Sverige kvalificerar för ett välkomsterbjudande när de skapar
ett konto hos LeoVegas.
För att ta del av insättningsbonusen behöver spelaren göra en första insättning på minst 100
kronor.
Spelaren har 60 dagar från registrering att aktivera sin insättningsbonus. Detta görs genom att
spelaren går in på 'Mina erbjudanden', klickar på "sätt in" på aktivt kort samt gör en insättning.
När första insättningen är gjord krediteras 100 Cash Free Spins värda 1 krona styck till
spelkontot som kan användas fritt i följande slots:
• Gonzo’s Quest MEGAWAYS
• Dragon’s Fire MEGAWAYS
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• Piggy Riches MEGAWAYS
Bonusens Omsättningskrav
Spelaren måste spela free spinsen inom 60 dagar från det att första insättningen gjorts.
Spelaren kan själv välja hur free spinsen ska spelas, till exempel 25 spins på ena spelet, 25 spins
på andra och 50 spins på det tredje.
Spelaren kan göra uttag av sitt saldo utan att förverka sin välkomstbonus. Spelaren kan även
göra fler insättningar utan att det påverkar casinobonusen.

Generella Omsättningskrav
Spel med riktiga pengar som satts in under tiden då välkomsterbjudandet är aktivt för nya
spelare kan spelas för i andra slots, live casino eller sport.

Regler och Villkor
Spelare kan vid skapande av LeoVegas-konto tacka nej till att motta en välkomstbonus. Spelare
som tackat ja till erbjudanden och välkomstbonus men inte längre önskar att ta del av
välkomstbonus kan antingen neka välkomstbonusen direkt på kortet som visas på spelarens
"Mina erbjudanden"-sida, eller låta kortets giltighetstid passera.
Alla erbjudanden från LeoVegas är menade som underhållning för spelaren. LeoVegas
förbehåller sig rätten att när som helst begränsa spelares tillgång till erbjudanden.
Det är endast tillåtet att ha ett konto per spelare på LeoVegas. 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, etc).
Konton på delade datorer som t.ex. bibliotek, skola och arbetsplatser, är 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
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garanterar spelaren, eller en grupp spelare, vinst oavsett utfall, förbehåller sig LeoVegas rätten
att återta erbjudandet samt ta bort gratisinsatserna och/eller annullera eventuella insatser som
betalats med bonus eller bonusvinster.
LeoVegas förbehåller sig rätten att ändra, avbryta, kräva tillbaka eller neka erbjudanden.

