Svenska online casino:
Speedy Casino

Fråga
Hur många spel har ni på er sida?

Datum och tid (CEST) Mottaget svar
2021-09-12 13.30.15 Hej! Just nu har vi över 1,500 spel och minst 17
spelleverantörer

Datum och tid svar (CEST) Svarstid (minuter)
2021-09-12 13.32.10

1,92

Hur många av era spel kan man spela via mobilen? Eller är det några spel som
2021-09-13
inte funkar21.50.00
i mobilen?
Hej! Det kan bero på spelleverantören, men alla spel
borde gå på mobilen.

2021-09-13 21.51.20

1,33

Vad är största vinsten någon vunnit hos er? När var det?

2021-09-15 21.44.30

5,08

Är uttag gratis hos er? Om dem inte är det vad är avgifterna för de olika alternativen
2021-09-26
isåfall?
16.46.05 Hej! Vi har inga avgifter på våra uttag, så det är helt gratis på vår sida
2021-09-26 16.47.25

1,33

Kan man använda paypal för insättningar hos er?

1,17

2021-09-15 21.39.25 Hej. Det vet jag tyvärr inte nu på en gång men kan
skicka saken vidare och fråga (via email): "Du frågade
nyss vad som är största jackpoten någon vunnit hos os,
och ifall detta var länge sedan. Den största Jackpotten
som någon har vunnit var den 12 februari 2020 på
NetEnt Divine Fortune. Summan var: 1,716,327.22 kr"
2021-09-26 22.42.20 Tyvärr inte bara Trustly just nu

2021-09-26 22.43.30

Har ni telefon support? Vad är numret isåfall och hur länge har ni öppet där? 2021-10-21 10.15.00 Hej! Vi har ingen telefonsupport tyvärr men live chatten fins tillgånglig
2021-10-21
varje dag
10.16.25
mellan 10:00-00:00

1,42

Vad är minsta summan för uttag hos er?

2021-10-18 19.56.10 Minsta summa för uttag är 200 SEK.

2021-10-18 19.57.00

0,83

Vad är öppettiderna för chatten?

2021-10-22 11.44.55 Vi har öppet mellan kl 09:00 till 00.00 CÉT

2021-10-22 11.46.05

1,17

Kan man sätta gränser för hur mycket man spelar för hos er?

2021-10-19 09.47.00 Hej! Absolut, detta gör du efter du har loggat in. Alternativt hittar du
2021-10-19
09.47.45
Dessa verktyg
genom att trycka på 0,75
menyn, och sedan på “inställnin

Har ni någon email man kan skicka frågor till?

2021-10-19 22.11.10 Absolut, du kan mejla till support@speedycasino.se eller skriva här
2021-10-19
i chatten. 22.12.05

0,92
2 <- Genomsnitt

Eftertryck förbjudes
Great.com

