Regler & villkor välkomstbonus
PlayOJO Casino

Det här är reglerna och villkoren för PlayOJOs välkomstbonus. Besök vår PlayOJO recension för
att läsa mer om PlayOJO.
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 och öppnar sedan
Rich Wilde and the Book of Dead efter den är slutförd.
Q: När får jag min bonus?
A: Välkomstbonusen krediteras direkt vid din första insättning och ger 100 freespins med värdet
1krona/spin på spelet Rich Wilde and the Book of Dead.
Q: Hur många gånger kan jag ta del av erbjudandet?
A: Välkomsterbjudandet är endast tillgängligt en gång.
Behörighet
Om du ser ett bonuserbjudande är du endast berättigad till detta om du inte tidigare gjort en
insättning på ett Skill on Net Ltd casino som verkar under dess licens utfärdad av
Spelinspektionen.
Erbjudandet gäller endast nya spelare över 18 år.
Bonusens Omsättningskrav
Vinsterna från bonusen har inga omsättningskrav!
Generella Omsättningskrav
Ett konto som inte är ett riktigt konto (där ingen tidigare insättning gjorts) som mottagit gratis
belöning (no deposit-belöning/ /registreringsbelöning etc) är begränsat till en vinst på
maxbeloppet 1 000 kronor. Detta innebär att alla icke-riktiga konton (enligt ovan) kommer få alla
belopp över 1 000 kronor borttagna. Om du gör eller har gjort en första insättning och du har
ett saldo som är större än 1 000 kronor vid insättningstidpunkten måste du kontakta oss innan
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du spelar, för att Play Ojo ska kunna göra nödvändiga saldojusteringar. Att inte göra detta
resulterar i att alla extra vinster tas bort från ditt konto.
Regler och Villkor
Play Ojo tror på Fair Play, vilket innebär att det inte finns några omsättningskrav på någon av
deras belöningar eller erbjudanden. Eftersom Play Ojo är rättvisa, förväntar Play Ojo att du
också är det, och för att låta dig förstå våra förväntningar har Play Ojo tagit fram följande Fair
Play-policy. Varje intern utredning som avslöjar icke-efterlevnad av denna Fair Play-policy, vilket
bestäms av oss enligt vårt eget yttrande, kan resultera i avlägsnande av medel från ditt saldo,
upphävande av nuvarande eller framtida belöning eller avstängning av ditt konto samt neka dig
att öppna framtida konton. Samtliga mönster och beteenden nedan anses strida mot Fair Play.
Att sätta in pengar enbart för att dra nytta av en belöning eller ett erbjudande utan avsikt att
spela/riskera de medel du har satt in.
Att på något sätt samverka med andra för att dra nytta av belöningar eller erbjudanden.
Om, vid något tillfälle efter att ha läst denna policy, något är oklart, eller om du vill blockeras
från att ta emot en belöning och/eller få en belöning borttagen från ditt konto, vänligen
kontakta vår kundsupport innan du innan du börjar spela.
Om inget annat anges, kommer en free spins-belöning du får att spelas med lägsta möjliga
insats på det spel dina free spins gäller på. I händelse av att felaktig konfiguration av ditt free
spins-paket resulterar i att spins får ett högre värde/insats, förbehåller Play Ojo oss rätten att ta
bort eventuella vinster från belöningen och återapplicera på rätt insatsnivå.
I händelse av att en teknisk felkonfiguration resulterar i ett felaktigt antal free spins eller
OJO-hjulspins läggs till ditt konto, förbehåller Play Ojo oss rätten att korrigera detta genom att ta
bort eventuella vinster och återinföra belöningen med rätt konfiguration.
Om du av någon anledning inte lyckas hämta din belöning/hjul/free spins efter att de har lagts
till på ditt konto, kontakta kundsupportavdelningen.
Om belöningen du försökt hämta inte visas automatiskt på ditt konto, vänligen kontakta Play
Ojos kundsupport för att få hjälp.
Om inget annat anges så är en Gratis belöning (dvs belöning som ges utan att det behövs göras
en insättning) endast tillgänglig för dem med ett riktigt konto (konto där minst en insättning har
gjorts).
En spelare har inte tillåtelse att registrera mer än ett konto. Detta betyder att endast ett konto
är tillåtet att registreras per person, hushåll, familj, hemadress, e-mailadress,
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kreditkortsnummer, e-plånbokskonto eller delad datormiljö (exempel: ett bibliotek, arbetsplats,
elevhem, universitet eller skola). Alla försök att försöka kringgå ledningen genom att registrera
flera konton för att få belöningar, kommer att anses som missbruk och kommer att resultera i att
kontot/kontona upphävs samt avlägsnandet av dina medel från ditt/dina saldo/n.
Enskilda kampanjer kan ha ytterligare villkor som åsidosätter eller bidrar till de villkor som anges
här. Vänligen kontrollera alla förenliga villkor noggrant innan deltagande. Skulle villkoren för
enskilda kampanjer stå i konflikt med Spel- och Belöningspolicyn, gäller villkoren för enskilda
kampanjer.
Oavsett vilken valuta Play Ojo annonserar eller visar belöningsbelopp i, kommer belöningen
alltid att krediteras enligt den valuta kontot är konfigurerat för.
Play Ojo förbehåller sig rätten att avbryta/annullera kampanjer eller belöningserbjudanden av
alla slag närsomhelst, utan förvarning. Sådan annullering påverkar inte redan inlöst belöning.
Om inget annat anges är minsta insättning för att omfattas av en insättningsbelöning 100 kronor
eller motsvarande värde i annan valuta.

