
Regler & villkor välkomstbonus
SlotV Casino

Det här är reglerna och villkoren för SlotVs välkomstbonus. Besök vår SlotV recension för att läsa
mer om SlotV.

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 aktiveras automatiskt vid första insättningen och matchar insättningen upp
till 10 000 kronor.

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

A: Välkomsterbjudandet är endast tillgängligt en gång.

Behörighet

- Bonusen är bara tillgänglig på den första insättningen, vid det första speltillfället och du kan

endast hämta ut bonusen en gång.

- Bonusen är endast tillgänglig för nya spelare hos Avento MT Limited efter den november 2021.

Anställda hos SlotV Casino och alla associerade företag, deras familjer och alla andra som på

något sätt är kopplade till SlotV Casino, eller de som inte är berättigade av andra anledningar

som är angivna under andra klausuler i dessa villkor, får inte nyttja bonuserbjudandet.

Bonusens Omsättningskrav

- Du har 60 dagar på dig att aktivera bonusen och 60 dagar på dig att omsätta den.

- Omsättningskravet är x30 (insättning + bonus).

- Du får maximalt satsa 50 kronor per spinn i casinot, för att det ska räknas med till

omsättningskravet.
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- Du har rätt att närsomhelst göra ett uttag på din insättning och eventuella vinster från din

insättning, men om du gör ett uttag innan du uppfyllt omsättningskravet förlorar du bonusen

och eventuella vinster från spel med bonusen.

- Om du har en aktiv bonus så kommer alla vinster att sättas in på ditt bonuskonto.

- Om bonuspengarna når 3 kronor under tiden du arbetar på att uppfylla omsättningskravet så

innebär det att bonusen är färdig omsatt. Resten av pengarna kommer att överföras till riktiga

pengar.

Generella Omsättningskrav

- Om det finns bonuspengar tillgängliga under spelet kommer din satsning att först dras från

dina riktiga pengar. Om dom riktiga pengarna är slut så spelar du med bonuspengarna.

- SlotV förbehåller sig rätten att fastställa villkor för hur du kan spela för en bonus och hur

omsättningen av bonusen går till. Därför bidrar inte alla spel lika mycket till omsättningen av

bonusen. De flesta spel bidrar till omsättningskraven, men inte alla.

- Majoriteten av slots räknas som 100 % för omsättning.

- Slots med 0 % omsättningskrav: 6 Wild Sharks, 9 Lions, African Quest, Africa X Up, Age of

Huracan, Alchymedes, Astro Legends: Lyra and Erion, Attack on Retro, Baker's Treat, Beautiful

Bones, Black Horse, Bookie of Odds, Book of 99, Book of Oz, Book of Oz Lock 'N Spin, Bronco

Spirit, Cauldron, Code Breaker Clusters, Cool Buck - 5 Reel, Crown of Valor, Dark Joker Rizes,

Double Dragons, Dragon Dance, Dragon Kingdom Eyes of Fire, Dragon Wins (95 %), Dwarf Mine,

Dwarfs Gone Wild, Eye of the Kraken, Fishin' for Gold, Football glory, Fruit Shop, Fruit Shop

Christmas Edition, Fruit Shop Megaways, Gemix, Gem Saviour, Gods of Power, Golden Beauty,

Golden Tiger, Hellcatraz, Holy Diver, Hot 777 Deluxe, Jackpot 6000, Jackpot Jester 50k, Jackpot

Raiders, Jade Butterfly, Jammin Jars 2, Jokerizer, Larry the Leprechaun, Legacy of Oz, Legion Hot

1, Lil Devil, Lucky Riches Hyperspins, Macau High Roller, Mahjong 88, Moon Princess, Mystery

Joker 6000, Nefertiti's Riches, Pearls of India, Power of Gods: The Pantheon, Queen of Gold,

Rage to Riches, Rainbow Riches Race Day, Razor Shark, Reel Gems, Reel Hero, Relic Hunters and

the Book of Faith, Retro Reels, Retro Reels - Diamond Glitz, Retro Reels - Extreme Heat, Robin

Sherwood Marauders, Rome The Golden Age, Scrooge, Scudamore's Super Stakes, Sea of

Riches, Sea Raiders, Secrets Of The Sorcerer, Solomon The King, Spina Colada, StarDust, Steam

Tower, Sweet Alchemy, Symbols Of Egypt, The Shadow Order, The Wish Master, Tiki Tumble,

Towering Pays Valhalla, Tower Quest, Vampire: The Masquerade - Las Vegas, Vegas High Roller,
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Viking Runecraft, White Rabbit, Wicked Circus, Wilderland, Wild Orient, Wild Spartans, Wild

Swarm, Wolf Hunters, Wombaroo, Zombies at the Door.

- Omsättning för alla spel av EGT, Playson, Gamomat, Booongo är 0 %.

- Slots med 50 % omsättningskrav: 1429 Uncharted Seas, Big Bass Bonanza, Blood Suckers,

Blood Suckers II, Bonanza, Book of Dead, Booster, Buffalo King, Butterfly Staxx, Christmas Carol

Megaways, Danger High Voltage, Dead or Alive, Dead or Alive 2, Energoonz, Fruit Warp, Gates of

Olympus, Golden fishtank, Gold Rush, Great Rhino Megaways, Guns N' Roses Video Slots, Hot

Spin Megaways, Jimi Hendrix Online Slot, Joker Pro, Legacy of Dead, Madame Destiny

Megaways, Midas Golden Touch, Neon Staxx, Reactoonz, Reel Rush, Release the Kraken, Ring of

Odin, Rise of Merlin, Secret of the Stones MAX, Secrets of Atlantis, Starmania, Sweet Bonanza

Xmas, The Dog House, The Dog House Megaways, The Hand of Midas, The Sword and The Grail,

Toki Time, Tome of Madness, Trollpot 5000.

- Omsättningskrav i kategorier:

- Slots - 100 %

- Jackpots - 0 %

- Blackjack - 10 %

- Poker - 10 %

- Roulette - 10 %

- Baccarat - 10 %

- Lottery - 0 %

- Videopoker - 5 %

- Virtual Sports - 0 %

- Others - 0 %

- Scratch Cards - 0 %

- När du satsar pengar kommer de att dras från dina riktiga pengar först. När du använt alla dina

riktiga pengar så dras satsningarna från dina bonuspengar. Alla vinster från dem sätts in på ditt

bonuskonto. Om du till exempel har 10 kronor kvar av dina riktiga pengar och 100 kronor i

bonuspengar, kommer en satsning på 30 kronor att innehålla 10 kronor av dina riktiga pengar

och 20 kronor av dina bonuspengar, och alla vinster kommer att sättas in på ditt bonuskonto.

Regler och Villkor

- Bonus kalkylator:

- Nedräkningen visar hur lång tid bonusen är aktiv.

- Efter att ha aktiverat bonusen så kan du se hur länge bonusen är aktiv.
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- När tiden är ute, kommer oanvända bonusar att avbrytas, och pengarna på bonuskontot att bli

borttagna.

Om SlotV Casino upptäcker att ett erbjudande missbrukats och/eller att ett brott mot villkoren

skett, kan vi komma att vidta följande åtgärder:

– Återta och/eller avbryta bonusar och bonusvinster som vi anser har erhållits genom missbruk

av systemet; och/eller

– Stänga spelarkonton och/eller avsluta en kundrelation med en eller flera spelare som vi anser

ha missbrukat ett erbjudande och/eller brutit mot våra regler och villkor.

Nedan följer en lista inkluderande, men inte begränsad till, beteenden som kan anses vara

missbruk ("missbruk" definieras som att ta del av en bonus utan att riskera egna medel) av ett

erbjudande:

– Att använda mer än ett spelarkonto;

– Samarbete eller maskopi;

– Spel med lika, obefintliga eller låga marginaler;

– Spel med hel- eller halvgardering;

– Maska/dölja IP-adresser eller använda VPN;

– Att satsa över den maximalt tillåtna insatsen på casinospel med en aktiv bonus;

– Spela med en aktiv bonus på uteslutna/exkluderade spel;

– Manipulering av programvara, utnyttjande av kryphål eller andra tekniska former av missbruk

eller annat beteende som innebär avsiktligt fusk;

– Spela spel med en aktiv bonus för att bygga upp ett värde, omsätta bonusen och sedan efteråt

hämta ut det uppbyggda värdet, genom att exempelvis försena en bonusrunda i ett spel;

– Bevis på en serie motstridiga satsningar som placerats av en kund eller grupp av länkade

kunder inom samma vadslagningsmarknad med det slutliga målet att uppnå vinst oavsett

slutresultaten av de satsade insatserna, eller någon annan typ av missbruk;

– Ökning av saldo genom stora insatser som placeras på spel med höga variansresultat, och att

efter en stor vinst att byta till mindre insatser på spel med normala variansresultat i syfte att

uppfylla omsättningskravet.

Ett välkomsterbjudande kan endast tas emot en gång per person, hushåll, IP-adress (inklusive

delade nätverk), enhet och/eller kredit-/betalkortnummer eller annan insättningsmetod. Vi

förbehåller oss rätten att stänga ditt konto och konfiskera eventuella befintliga medel om det

finns bevis på bonusmissbruk/ bedrägeri.
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I händelse av fel, misstag, missförstånd eller tvist som uppstått i någon del av ett erbjudande ska

SlotV Casino beslut anses som slutgiltigt.

SlotV Casino förbehåller sig rätten att ändra ett erbjudande när som helst utan att meddela dig

och utan ansvar gentemot dig där omständigheter utanför vår rimliga kontroll kräver det.

Eventuella ändringar av erbjudandet publiceras i dessa villkor och gäller för de kunder som tar

del av erbjudandet efter publicering.
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