Regler & villkor välkomstbonus
Spin Casino

Det här är reglerna och villkoren för Spin Casinos välkomstbonus. Besök vår Spin Casino
recension för att läsa mer om Spin 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 automatiskt vid din första insättning och matchar summan upp
till 100 kronor.
Q: Hur många gånger kan jag ta del av erbjudandet?
A: Välkomsterbjudandet är endast tillgängligt en gång och som ej redan tagit del av ett
välkomsterbjudande inom casinogruppen (Spin Casino, Ruby Fortune, JackpotCity Casino).

Behörighet
Detta erbjudande är endast tillgängligt för nya spelare i casinogruppen (Spin Casino, Ruby
Fortune, JackpotCity Casino) och måste aktiveras innan en insats spelas. Därefter kommer
välkomsterbjudandet bli otillgängligt och anses förverkad.
Den maximala välkomstbonusen som kan erhållas är 100 kronor. Vänligen notera att 100 kronor
endast är tillgängliga på din första insättning.
Bonusens Omsättningskrav
Välkomsterbjudandet som krediterats ditt spelkonto är föremål för ett omsättningskrav på 30
gånger (30x) innan bonusen går över till ditt kontantsaldo. Till exempel, om du gör en insättning
på 100 kronor och får 100 kronor i bonus, är omsättningskravet 30 x 100 = 3 000 kronor.
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Eventuella vinster som gjorts med kontantdelen av ditt saldo kan tas ut när som helst, under
förutsättning att alla dessa regler och villkor uppfyllts.
Denna bonus krediteras till ditt saldo och ett uttag av dessa kan endast göras när
omsättningskravet är genomfört.

Generella Omsättningskrav
Observera att olika spel bidrar olika mycket i procent mot omsättningskravet:
a) Satsningar på vissa spel bidrar med olika procentandelar till omsättningskravet:
1. 100 % Alla Slots*(exkluderat Netent slots & progressiva jackpottar), Keno &
skraplotter (Re-spins på spelautomater räknas med 10 %) 50 % NetEnt
spelautomater
2. 8 % Alla Table Poker, all roulette, alla video/power Poker (förutom All Aces och
Jacks or Better video poker), all blackjack (förutom Classic Blackjack) och Casino
War
3. 2 % Classic Blackjacks, All Aces video poker, alla Jacks or Better video poker
4. 0 % alla baccarats, alla craps, Red Dog, Sic Bo, progressiva jackpottar
VIKTIGT: Notera: insatser som placerats genom användandet av "gamble"-funktionen på alla
slots eller “Double”-funktionen alla video/power poker bidrar inte till omsättningskravet. **
Observera att alla spel på MPV (Multiplayer Tournaments) inte räknas till omsättningskravet.
Regler och Villkor
Detta erbjudande kan inte överföras.
Välkomsterbjudandet är endast tillgängligt en gång per person, hushåll, familj, hemadress,
e-postadress, kortuppgifter.
Välkomsterbjudandet kan inte användas i samband med någon annan kampanj som erbjuds av
Bayton Limited och är föremål för fortlöpande granskning. Casinot förbehåller sig rätten att
ändra erbjudandet och dess regler när som helst.
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Du kan inte aktivera eller ta emot en välkomstbonus på detta casino om du tidigare aktiverat
eller fått ett välkomsterbjudande. Om du, på detta casino, blivit krediterad en välkomstbonus
som du (efter vårt gottfinnande) inte kvalificerar för, kommer casinot retroaktivt ogiltigförklara
sådan välkomstbonus och eventuella vinster som erhölls efter det att välkomsterbjudandet
krediterades till det relevanta kontot.
Om en välkomstbonus har beviljats dig, förutsatt att du har uppfyllt alla omsättningskrav,
kommer du att vara begränsad till ett maximalt utbetalningsvärde av 6 gånger ditt första
insättningsbelopp och eventuella återstående belopp förverkas. Denna klausul tillämpas endast
efter casinoledningens eget gottfinnande. Alla progressiva vinster är undantagna från denna
klausul. En procentandel av ditt bonussaldo i förhållande till ditt kontantsaldo kommer att
avgöra omsättningsprocenten. Till exempel, en insättning av 100 kronor kommer att kvalificera
dig för en bonus av 100 kronor, vilket resulterar i 200 kronor totalt i ditt saldo på casinokontot,
50 % i kontantsaldot och 50 % i bonussaldot. Således, till omsättningskravet har uppfyllts
kommer de pengar som satsas på spel att gå 50 % från kontantsaldot och 50 % från ditt
bonussaldo. Vinster kommer att fördelas på samma sätt (50 % till ditt bonussaldo och 50 % till
ditt kontantsaldo). OBS alla spel med dina pengar innan en välkomstbonusbonus har krediterats
kommer att leda till en snedvridning av proportionerna mellan pengar/bonus, eftersom
andelarna beräknas på beloppet i ditt kontantsaldo vid krediteringen av välkomstbonusen.
Om du väljer att ta del av välkomstbonusen kommer erbjudandet inte att utgå, utan kommer
vara tillgängligt till dess att det används. Erbjudandet är endast tillgängligt på din första
insättning.
Innan några uttag behandlas, kommer dina spel att granskas för eventuella oregelbundna
spelmönster, t.ex. spelande på likvärdiga, nollade eller satsningar med låg marginal eller
helgardering anses som oregelbundet spelande för välkomstbonusens omsättningskrav. Andra
exempel på oregelbundet spel inkluderar, men är inte begränsat till, placering av enskilda
insatser som är lika med eller överstiger 30 % av värdet av bonusen som krediterats ditt konto
tills det att omsättningskravet som medföljt bonusen har uppfyllts. Casinot förbehåller sig rätten
att själv bestämma vilka aktiviteter som utgör "oregelbundet spel" för välkomstbonusens
omsättningskrav och kan hålla tillbaka eventuella uttag där oregelbundet spel har skett för att
uppfylla välkomstbonusens omsättningskrav.
Om casinot anser att du missbrukar eller försöker missbruka en bonus eller annan kampanj,
eller om du sannolikt kommer att dra nytta av missbruk eller brist på god tro från en spelpolicy
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som har tagits i bruk av oss, kan casinogruppen, efter eget gottfinnande, neka, tillbakahålla eller
återkalla någon bonus eller kampanj, eller upphäva någon policy antingen tillfälligt eller
permanent, eller avsluta din tillgång till tjänsterna och/eller blockera ditt konto. Under sådana
omständigheter är casinot inte skyldigt att återbetala några pengar som kan vara på dina
konton, än vad som finns kvar av dina ursprungliga insättningsbelopp.
Välkomstbonusen förblir kvar på ditt spelkonto och kommer endast bli förverkad om ditt
spelkonto förblir inaktivt i mer än 6 månader.
Om du inte vill ha någon välkomstbonus som har blivit krediterad på ditt konto av casinot så har
du rätt att begära att välkomstbonusen tas bort från casinokontot, med förbehåll att ingen
omsättning har skett på antingen den ursprungliga insättningen eller tillhörande välkomstbonus.
Du kan göra detta genom att kontakta kundtjänst via e-post eller livechatt, som hjälper med att
ta bort välkomstbonusen. Om någon omsättning har skett, kan välkomstbonusen inte tas bort
från ditt konto (antingen genom uttag eller en begäran till kundtjänstpersonalen) tills
omsättningskravet associerat med välkomstbonusen har uppfyllts.
Skulle du stänga ditt spelkonto medan du har en aktiv välkomstbonus, kommer casinot endast
betala ut det som finns kvar av insättningen (vinster kommer att förverkas)
Casinots regler och villkor gäller för denna kampanj. I händelse av konflikt mellan dessa
kampanjspecifika regler och villkor, och casinots regler och villkor, gäller kampanjspecifika
reglerna och villkoren, men endast i den mån reglerna och villkoren står i konflikt med varandra.
I händelse av eventuell tvist kommer casinoledningens beslut betraktas som fullständigt och
slutgiltigt. Ingen korrespondens kommer att ingås i detta avseende.
Casinoledningen förbehåller sig rätten att när som helst avsluta eller ändra denna kampanj utan
att meddela det.
Om erbjudandet om välkomstbonus inte används när ett temporärt konto stängs, på grund av
att kontot inte verifierats, kommer den att förbli tillgänglig och kan användas efter en
verifikation har genomförts.

