Svenska online casino:
Spela

Fråga
Hur många spel har ni på er sida?

Datum och tid (CEST) Mottaget svar
2021-09-12 16.04.15 Above 100 games, I cant give you a specific amount.

Datum och tid svar (CEST) Svarstid (minuter)
2021-09-12 16.11.00

6,75

2021-09-13 21.47.25

3,25

2021-10-17 14.04.15 I checked and I can not provide this information 🙂 You
can find the biggest jackpots and possible winnings
from our website 🙂

2021-10-17 14.10.55

6,67

Är uttag gratis hos er? Om dem inte är det vad är avgifterna för de olika alternativen
2021-10-13
isåfall?
13.39.00 Thanks for holding Fredrik, for withdrawals, a fee of 2%
will be added during the treatment period, with a
minimum fee of SEK 20 or the equivalent in the player's
own currency. In some cases, we may charge a lower
fee and the amount to be charged will be displayed
before the player makes the request. By requesting a
withdrawal, the player accepts the specified fee.

2021-10-13 13.45.35

6,58

2021-09-26 16.30.15

2,25

Har ni telefon support? Vad är numret isåfall och hur länge har ni öppet där? 2021-10-04 00.01.55 Ahh ok. Our support is via email or live chat only at this
time

2021-10-04 00.05.20

3,42

Vad är minsta summan för uttag hos er?

2021-10-19 09.03.05 As far as I'm aware there is no withdrawal minimum
amount.

2021-10-19 09.07.45

4,67

Vad är öppettiderna för chatten?

2021-10-14 13.40.45 Hej, Michael heter jag och kommer vara din agent idag!
Det är tillgängligt dygnet runt

2021-10-14 13.42.10

1,42

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

2021-10-19 22.15.15 yes you can set yourself daily, weekly or monthly
restrictions from this page https://www.spela.
com/sv/responsiblegaming

2021-10-19 22.19.25

4,17

Har ni någon email man kan skicka frågor till?

2021-09-26 22.23.30 you may reach our team by email at support@spela.
com

2021-09-26 22.26.40

3,17

Hur många av era spel kan man spela via mobilen? Eller är det några spel som
2021-09-13
inte funkar21.44.10
i mobilen?
Games can be played on mobile and desktop 🙂
Vad är största vinsten någon vunnit hos er? När var det?

Kan man använda paypal för insättningar hos er?

2021-09-26 16.28.00 Yes, PayPal is available to place a deposit 🙂
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