
Regler & villkor välkomstbonus
Unibet Casino

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

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 100 kronor eller mer med
alternativet för erbjudandet valt vid insättningstillfället och öppnar sedan Starburst efter den är
slutförd.

Q: När får jag min bonus?

A: Välkomstbonusen krediteras direkt vid din första insättning och ger 100 freespins 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
Du kan få det här erbjudandet om du inte redan accepterat en bonus efter 1 januari 2019 från

Maria Casino, Bingo.com eller Storspelare.

Erbjudandet är endast giltigt för nya kunder som är 18 år eller äldre och  bosatta i Sverige som

gör en första insättning på minst 100 kr.

Du kommer efter att ha accepterat din välkomstbonus och gjort din första insättning på minst

100 kronor få 100 freespins värde 1 kronor styck.

Du kommer inte att kunna få bonuserbjudandet om du gör en insättning med någon av följande

insättningsmetoder: Entercash, Hipaymistercash, Paysafecard, Neteller, Skrill.

Bonusens Omsättningskrav

Freespinsen är värda 1 krona styck, är giltiga i 60 dagar och har inga omsättningskrav.

Dina 100 freespins gäller endast på spelet Starburst.
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Generella Omsättningskrav

Vinsterna från bonusen har inga omsättningskrav!

Regler och Villkor

Du är endast berättigad till en välkomstbonus per konto, vilket innebär att endast en bonus per

användare, IP-adress, dator, familj, adress, telefonnummer, kredit- eller betalkort och / eller

e-betalkonto, e-postadress, och den miljö där datorer delas (universitet, skolor, bibliotek,

arbetsplatser, etc.).

Unibet har rätt att ta bort eller ändra i detta erbjudande när som helst.

Om Unibet tror att du missbrukar eller försöker missbruka bonusregler och villkor, eller om du

har en fördel genom missbruk eller brist på principen "god tro", användningen av spelmetoder

som anses vara oskäliga så kan Unibet helt hållet på eget initiativ:

• Rensa bonus och eventuella vinster från detta, och / eller

• Dra tillbaka, ta bort eller vägra att ta emot en bonuserbjudande och / eller

• Blockera åtkomst till en eller flera särskilda (s) produkt (er) och / eller

• Uteslut dig från alla framtida kampanjer och bonusar,

• Omedelbart stänga ditt konto.

I sådana fall är Unibet inte något sätt skyldiga att återbetala de medel som finns på kontot, med

undantag av dina första insättning.

Unibets generella regler och villkor gäller
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