Regler & villkor välkomstbonus
Speedy Casino

Det här är reglerna och villkoren för Speedy Casino välkomstbonus. Besök vår Speedy Casino
recension för att läsa mer om Speedy 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.
Q: När får jag min bonus?
A: Välkomstbonusen aktiveras vid din första insättning matchar insättning upp till 1 000 kronor.
Q: Hur många gånger kan jag ta del av erbjudandet?
A: Du kan endast ta del av välkomsterbjudandet en gång.

Behörighet
Välkomsterbjudandet är tyvärr inte tillgänglig för spelare som har satt in riktiga pengar på någon
av våra spelsidor (SpeedyCasino.com och SpeedyBet.com) sedan den 26 april 2021.
Spelare måste vara 18 år gamla eller äldre och bo i Sverige för att kunna nyttja
välkomsterbjudandet.
Bonusens Omsättningskrav
Du måste omsätta insättning + bonus 20 gånger.
Generella Omsättningskrav
Riktiga pengar används alltid först när du spelar. Spel med riktiga pengar ger vinster i riktiga
pengar. Vinster från spel med bonuspengar ger vinster i bonuspengar, likaså om insatsen i spelet
är en mix av riktiga pengar och bonuspengar.
Specifika spelvillkor gäller bonusar som används på casinospel och lyder såsom följer:
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Den maximala tillåtna insatsen med bonuspengar är 50 kronor. Bonusvinster från högre insatser
kommer att tas bort.
Olika spel påverkar omsättningskravet på följande sätt: Spelautomater 100 % (förutom Blood
Suckers), Crazy Times 10 %, Video Poker 30 %, Oasis Poker 10 %, TXS Hold’em Poker 10 %,
Casino Hold’em 10 %, Blackjack (inklusive Pontoon och Double Exposure) 10 %, Roulette (alla
sorter) 5 %, Baccarat (alla sorter) 0 %. 100 Bit Dice 0 %. Spelare som missbrukar bonuspengar på
spelautomater med progressiv mekanik kan få sina vinster konfiskerade och spelkonton stängda.
Vissa spel är uteslutna från att spelas tillsammans med en bonus och spelaren är inte tillåten att
omsätta bonuspengar på något av dem uteslutna spelen. De spelautomater som har blivit
uteslutna från att nyttjas i samband med omsättningen av en bonus, har blivit tekniskt
blockerade och insatser med bonusmedel i dessa spel kommer inte vara möjligt.
Spel som har uteslutits från att spelas tillsammans med bonusmedel:
5 Families, Diamond Blitz, Golden Beauty, Lucky Fridays, Monkey God, Zombie Queen, Hong
Bao, Midas Treasure, Pearls of India, Eye of the Kraken, Solar Queen, Solar Temple, Solar King,
The Wish Master, Beautiful Bones, 1429 Uncharted Seas. Mystery Joker 6000.
Regler och Villkor
Endast ett välkomsterbjudande kan ges ut per spelare och konto.
Minsta uttagssumma är 200 kr.
Du kan endast använda dina bonuspengar att spela med när du inte har några riktiga pengar
kvar på ditt spelkonto.
Endast spel med bonuspengar påverkar omsättningskravet.
Riktiga pengar kan alltid tas ut från ditt spelkonto, men om du gör ett uttag innan
omsättningskravet är mött kommer hela ditt bonussaldo att försvinna. Du kan kontrollera ditt
omsättningskrav när som helst på uttagssidan.
Speedy Casino förbehåller sig rätten att ta bort en bonus som tilldelats dig om sådan bonus inte
har omsatts inom 60 dagar från den dag den tilldelades.
Speedy Casino förbehåller sig rätten att stänga ditt konto och konfiskera eventuellt kvarvarande
saldo om vi hittar bevis på bonusmissbruk/bedrägeri.
Speedy Casino förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor när som helst och utan förvarning.
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Speedy Casino förbehåller sig rätten att stänga ditt konto och inte utfärda återbetalningar av
insättningar, överföringar av saldon eller vinster som har genererats på kontot, om vi misstänker
att bonusmissbruk har inträffat. Missbruk inkluderar, men är inte begränsat till, att fördröja
användandet av riktiga pengar, att fördröja användandet av bonuspengar, eller genom att göra
insättningar enbart för att få bonusrundor och sedan begära ett uttag av dina riktiga pengar
innan du har omsatt det insatta beloppet minst en gång.
Spelrundor och spelfunktioner som triggas under spel med bonuspengar måste spelas igenom
medan bonusen är aktiv. Spelare är inte tillåtna att fördröja spelrundor eller spelfunktioner tills
dess att omsättningskravet har mötts och/eller tills efter att de har gjort en ny insättning. I fall
sådan aktivitet identifieras går spelaren med på att bonusen och/eller tillhörande vinster kan
komma att nollställas efter företagsledningens beslut.
Om du känner att du vill prata med någon om ditt spelande, vänligen kontakta följande
stödgrupp: www.stodlinjen.se: Telefonnummer: (+46) 020819100.

