
Regler & villkor välkomstbonus
Spela Casino

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

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 200 kronor och öppnar sedan
Starburst efter den är slutförd.

Q: När får jag min bonus?

A: Välkomstbonusen krediteras direkt vid din första insättning och ger 50 välkomstsnurr med
värdet 1 krona/spin på spelet Starburst.

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

A: Välkomsterbjudandet är endast tillgängligt en gång.

Behörighet
50 välkomstsnurr är enbart tillgängliga för spelare som gör sin första insättning hos Spela. När

dessa välkomstsnurr väl har accepterats på en av våra casinon, kommer kunden inte längre vara

berättigad till några andra välkomstbonusar, varken på befintliga eller nya konton hos Genesis

Global Limited. Detta inkluderar men är inte begränsat till: Kassu.com, Casoola.com,

CasinoPlanet.com, CasinoGods.com, Spela.com, Pelaa.com, VegasHero.com, CasinoCruise.com,

Spinit.com, CasinoJoy.com, Sloty.com, GenesisCasino.com eller några andra casinon som

lanseras i framtiden.

För att erhålla dina välkomstsnurr så måste du göra en minsta insättning på 200 kronor (eller

motsvarande valuta) vid ett och samma tillfälle.

Bonusens Omsättningskrav

Vinster som erhålls från dina välkomstsnurr kommer att ha ett omsättningskrav på 40 gånger

och måste uppfyllas inom 60 dagar.
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Alla välkomstsnurr är giltiga i 72 timmar efter aktivering, om inget annat anges.

Det maximala uttagsbeloppet från vinster som erhålls från dina välkomstsnurr är 1 000 kronor

(eller motsvarande valuta).

Om omsättningskraven inte uppfylls under den här perioden så kommer spelarenautomatiskt

att förverka sina återstående välkomstsnurr/eller relaterade vinster. Den maximala enskilda

insatsen från vinster som erhållits från dina välkomstsnurr (tills omsättningskraven är uppfyllda)

är max 50 kr per snurr eller 5 kr per vinstlinje är tillåtet. Misslyckande i att uppfylla detta kan

resultera i förverkande av eventuella vinster.

Riktiga pengar används alltid först när man försöker omsätta vinster som erhållits från sina

välkomstsnurr. Enbart insatser med vinster som erhållits från dina välkomstsnurr kommer att

räknas mot omsättningskravet. Insatser med riktiga pengar kommer inte att räknas mot

omsättningskravet.

När en spelare begär ett uttag utan att ha uppfyllt omsättningskraven, så kommer alla vinster

som erhållits från dina välkomstsnurr att förverkas.

Generella Omsättningskrav

Insatser på alla casinospel hos Spela kommer att räknas mot omsättningskravet. Vissa spel har

dock ett lägre värde än andra. Spelen bidrar till casinobonusar enligt följande:

Alla videoslots och andra spel - 100 %*

Alla spel under kategorin "klassiska slots"- 75 %

Alla bordsspel - 10 %

Alla blackjack - 5 %

Du kommer inte att kunna spela med bonuspengarna på följande spel:

Alla jackpottspel, livespel och videopokerspel.

Slots: Beautiful bones, Castle Builder, Castle Builder II, Cool Buck, Dragons Myth, Forsaken

Kingdom, Peek-a-Boo, Scrooge, Stardust, Untamed Bengal Tiger, Untamed Crowned Eagle,

Untamed Giant Panda, Untamed Wolf Pack, Blood suckers, Dead or Alive, Devil's Delight™,

Eggomatic, Jack Hammer 2, Kings of Chicago, Mega Joker, Robin Hood: Shifting Riches, The Wish

Master, Tomb Raider, Zombies, Eye of The Kraken, Tower Quest, Pearls of India, Tomb Raider 2,

Big Bang, Jackpot 6000, Super nudge 6000, Vampire: The Masquerade - Las Vegas, Dead or Alive

2™, Zombie Hoard, Secrets of Christmas, Immortal Romance, Joker Pro, Wild Swarm,

Wilderland, Age of Conquest, Arcade Bomb, Dynamite Riches, Kingmaker, Le Kaffee Bar, Lil Devil,
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Pyro Pixie, Well of Wishes, White Rabbit, Wild Swarm, Jammin Jars, Guns N' Roses, Bronco

Spirit, Jungle Spirit: Call of the Wild, Razor Shark, Mystery Joker 6000, Jimi Hendrix Online Slot,

Secrets of Atlantis, Bikini Party, Steam Tower, 5 Families, 9 Lions, Bronco Spirit™, Caribbean

Anne, Desert Gem, Dragon Kingdom - Eyes of Fire™, Emerald King, Golden Beauty™, Golden

Stallion, Hong Bao, Marching Legions, Power of Gods: the pantheon, Reel Hero™ Touch,

Serengeti Kings, Sky Hunters, Sonic Reels , Sonic reels Touch, Telly Reels™, Blazing Bull 2

Insatser som görs på följande spel kommer enbart att räknas mot 20 % av omsättningskravet:

Big Bad Wolf, Supernova, Hot Ink.

Insatser som görs på följande spel kommer enbart att räknas mot 50 % av omsättningskravet:

Fruit Blast.

Inga insatser med minimal risk kommer att bidra till någon del av en kampanj, inklusive

omsättningskrav eller ackumulering av poäng. Om Spela upptäcker att en spelare utför det

beteende som beskrivs nedan, så är de införstådda med att alla deras välkomstnurr och/eller

vinster kommer att ogiltigförklaras. En administrationskostnad på 10 % kan också läggas till efter

gottfinnande av Spela.

a. Förflyttar sig från ett spel med lågt värde (25 % eller mindre) till ett spel med högt värde

(100 %) efter att saldot är 50 % eller högre jämfört med saldot vid början av spelet på spel med

lågt värde. Detta omfattar mer specifikt:

b. Det är förbjudet att fördröja alla spelrundor inuti alla typer av spel, inklusive extrasnurr och

andra spel-funktioner och bonus-funktioner, till ett senare tillfälle när det inte finns några fler

omsättningskrav och/eller nya insättningar/ medan man fortfarande har extrasnurr och/eller

andra spel-funktioner eller bonus-funktioner tillgängliga i ett spel. Spelare som gör detta

godkänner att deras bonus och tillhörande vinster ogiltigförklaras.

c. Lågrisk roulettesatsningar - alla kombinationer av outside bets på roulettespel som täcker 25

eller fler (67 %) av de 37 unika nummerplatserna på bordet.

Om ditt konto innehåller både bonuspengar och riktiga pengar, så kommer insatser alltid att

dras från balansen med riktiga pengar först.

Regler och Villkor

Spela förbehåller sig rättigheten att ändra de förutvalda spelen som välkomstsnurren kan

omsättas i, när som helst och efter eget gottfinannde.
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Om en situation uppstår där en spelare inte får välkomstsnurr efter att de har kvalificerat sig, så

måste de kontakta Spela via live chatt-funktionen eller via email. Underlåtenhet att göra det kan

leda till att spelaren går miste om sina välkomstnurr.

Erbjudandet är begränsade till ett per person. För att vara tydlig betyder detta ett erbjudande

per hushållsadress, IP, e-postaddress, telefonnummer, betalningsmetod. Konton på delade

datorer är också begränsade till ett enda konto, till exempel ett offentligt bibliotek eller en

arbetsplats. Spela förbehåller sig rättigheten att återkalla tillgängligheten för välkomstsnurr till

alla spelare eller grupper av spelare när som helst, efter eget absolut gottfinnande.

Spelare som mottar välkomstsnurr ska inte dela med sig av eller ge dem till andra spelare,

eftersom att detta bryter mot villkoren.

Erbjudandet hos Spela är avsedda för rekreationsspelare och vi kan därför, efter eget

gottfinnande, begränsa spelarens behörighet att delta i vår kampanj/spel

Om något av dessa villkor eller de allmänna villkoren bryts eller om det finns bevis på en serie

insatser som placerats av en spelare eller av en grupp med spelare, som på grund av

erbjudandet leder till garanterade vinster oavsett resultat, oavsett om det är individuellt eller

som en del av en grupp, så förbehåller sig Spela rättigheten att återkalla bonusdelen i

erbjudandet och efter eget gottfinnande. Spela förbehåller sig dessutom rättigheten att ta ut en

administrativ avgift från spelaren upp till värdet av välkomstsnurren eller eventuell ytterligare

betalning för att täcka administrativa kostnader

Om en spelare medvetet försöker kringgå systemet hos Spela genom att använda en virtuell

privat nätverksanslutning för att delta i spel som de annars inte skulle vara berättigade att delta

i så bedöms det som att de har brutit mot dessa allmänna villkor. Som ett resultat av detta

förbehåller sig Spela rättigheten att hålla inne alla vinster och/eller insättningar som gjorts.

Spela förbehåller sig rättigheten att återkalla och/eller avbryta eventuella välkomstsnurr

och/eller vinster som vi bedömer har mottagits med hjälp av missbruk av systemet.

Innan några uttag behandlas kommer Spela att granska spelarens aktivitet. Om oregelbundna

spelmönster eller spel identifieras förbehåller sig Spela rättigheten att hålla inne med begärda

uttag, vinster och/eller blockera spelaren från att komma åt alla produkter och/eller tjänster hos

Spela. Spelaren kommer då endast att få de pengar som satts in på kontot enligt balansvärdet

minus en administrativ kostnad på 10 %.

Att avsiktligt kringgå bonus- och/eller allmänna villkor hos Spela kommer att anses vara ett brott

och du riskerar att bli bannad samt att dina vinster konfiskeras.
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Mottagaren av välkomstsnurr och vinster som har erhållits från dem är ensam ansvarig för att

betala alla relevanta skatter som tas ut i samband med mottagandet av vinsterna som

genererats från dem.
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