
Regler & villkor välkomstbonus
Lucky Casino

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

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 och sedan spela
för dessa pengar, om du inte lyckas dubbla din insättning genom spelandet inom de första 24
timmarna får du tillbaka dina 100 kronor på spelkontot.

Q: När får jag min bonus?

A: Välkomstbonusen krediteras 2 dagar efter insättningen om du ej lyckats dubbla din insättning
genom spelandet inom 24 timmar från insättningen.

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

A: Välkomsterbjudandet är endast tillgängligt en gång.

Behörighet
För att kvalificera dig måste du omsätta hela beloppet.

Detta erbjudande berättigar dig till att få din första insättning tillbaka om du inte lyckas dubbla

din insats de första 24 timmarna.

Kampanjperioden är fram till 31/12 2021.

Du är inte berättigad pengarna tillbaka om du någon gång under de första 24 timmarna har

dubblat din balans på kontot.

Beloppet kommer betalas ut till dig inom 48 timmar.

Bonusens Omsättningskrav

Maximal insats är 50 kr per spin, hand eller spelrunda. Högre insatser kan resultera i att du

diskvalificeras från Dubbel upp-erbjudandet.

Max summa att få tillbaka är 100 kr.
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Vid spel på sport måste hela din insättning omsättas minst en gång till oddset 2,00 eller högre

inom 24 timmar.

Generella Omsättningskrav

Inga omsättningskrav krävs på de återbetalda pengarna men insättningen måste omsättas 1

gång innan du är kvalificerad för erbjudandet.

Regler och Villkor

Glitnor förbehåller sig rätten att neka, återkalla och/eller avbryta bonusar efter vår bedömning.

Detta erbjudande kan inte kombineras med andra erbjudanden.

LuckyCasino förbehåller sig rätten att, när som helst och utan förvarning, ändra eller avsluta

kampanjen.

Allmänna bonus villkor gäller.
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