
Regler & villkor välkomstbonus
Prank Casino

Det här är reglerna och villkoren för Prank Casinos välkomstbonus. Besök vår Prank Casino
recension för att läsa mer om Prank 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 200 kronor.

Q: När får jag min bonus?

A: Välkomstbonusen aktiveras automatiskt vid din första insättning och ger 100 % upp till 250
kronor bonus vid insättning av minst 200 kronor.

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

A: Välkomsterbjudandet är endast tillgängligt en gång.

Behörighet
Bonusbeloppet på upp till 250 kronor och tillfaller endast de spelare som accepterar bonusen

efter sin första insättning.

Gäller endast nya insättande kunder som inte tidigare spelat eller skapat en profil på något av

våra varumärken under Paf Multibrand Ltd(No Account Casino, No Account Bet och Prank

Casino).

Bonusens Omsättningskrav

För att kvalificera sig till kampanjen måste man göra en första insättning på minst 200 kronor.

Bonusen är giltig i 60 dagar efter det att bonusen mottagits.

Erbjudandet är endast giltigt för nya kunder bland de casinon som tillhör Paf Multibrand Ltd från

Sverige som är 18 år eller äldre.
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Vinster med bonuspengar blir till kontanter när man spelat för hela bonusbeloppet. Vinsterna

har x1 omsättningskrav och blir kontanter först efter att hela bonusen använts. Men måste alltså

satsa hela bonusbeloppet på upp till 250 kronor innan vinsterna kan tas ut.

Bonuspengar kan enbart användas på slots och odds.

Generella Omsättningskrav

Olika spel kan skilja sig i andelen av insatsen som räknas mot omsättningen men detta syns som

en procentsats vid spelen i fråga.

Spel sker från dina riktiga pengar och från ditt bonussaldo under tiden du har en aktiv bonus.

Hur stor del som tas från bonussaldot respektive pengasaldot beror på hur stora de olika

saldona är i förhållande till varandra. Dina vinster betalas ut enligt samma princip.

Om pengasaldot på ditt spelkonto till exempel är 100 SEK och ditt bonussaldo är 50 SEK, är

förhållandet dem emellan 2:1.

Regler och Villkor

Väljer man att göra uttag innan man använt bonuspengar (tex vinst med riktiga pengar och/eller

uttag av insättning) så måste man först acceptera att bonusen tas bort.

Man kan när som helst avsluta bonusen. Detta kommer aldrig att påverka det insatta beloppet

eller vinster gjorda med insatt belopp.

Endast en bonus är tillåten per hushåll och IP-adress (Svensk).

Paf Multibrand Ltd förbehåller sig rätten att pausa, stoppa eller avbryta kampanjen när som

helst.
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