Regler & villkor välkomstbonus
Vera&John Casino

Det här är reglerna och villkoren för Vera&Johns välkomstbonus. Besök vår Vera&John recension
för att läsa mer om Vera&John.
Q: Vad behöver jag göra för att ta del av välkomsterbjudandet?
A: För att ta del av erbjudandet behöver du gå till dina kontoinställningar och kryssa i att du vill
ta emot bonusar automatiskt eller välja bonusalternativet på kassör-sidan innan du slutför
insättningen på 100 kronor.
Q: När får jag min bonus?
A: Välkomstbonusen aktiveras automatiskt vid din första insättning och ger 200 bonusspins med
värdet 50 öre/spin på spelet Fire Joker.
Q: Hur många gånger kan jag ta del av erbjudandet?
A: Välkomsterbjudandet är endast tillgängligt en gång.
Behörighet
Det här erbjudandet är endast tillgängligt en gång per spelare, med start 27/05/2020 kl. 11:00
CEST, såvida ingen annan bonus hämtats ut av spelaren sedan 2019 från InterCasino, Vera&John
eller Jackpotjoy Sverige.
Spelare som tar del av denna bonus är inte längre berättigade till fler bonusar från Vera&John
eller annat systercasino som är registrerat hos Dumarca Gaming Ltd.
Bonusspinn gäller på Fire Joker, med insats på 50 öre/snurr, efter din första insättning någonsin
på 100 kronor eller mer.
Insättningar via eWallets som Neteller eller Skrill aktiverar inga insättningsbonusar eller
kampanjer.
Bonusens Omsättningskrav
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Omsättningskravet måste uppfyllas inom 60 dagar, annars konfiskeras bonusen och eventuella
vinster i samband med bonusen.
Dina bonusspinn är giltiga i 48 timmar.
Vinster från bonusspinn har ett omsättningskrav på 40x och kan användas på alla spel.
Den maximala tillåtna enskilda insatsen vid spel med välkomstbonusen är 62,50 kronor i slots
och 250 kronor i bordsspel och roulette. Överskridande av denna gräns leder till konfiskering av
eventuella bonusar och relaterade vinster.
Att ta ut pengar eller relaterade pengavinster innan omsättningskravet uppfyllts kommer
automatiskt att leda till att eventuellt återstående bonusbelopp tas bort.
Tänk även på att omsättning alltid använder ditt kontantsaldo först.
Generella Omsättningskrav
Olika spel bidrar med olika procent till det aktuella omsättningskravet enligt följande: Slots och
Instant Games (100 %), Roulette, Baccarat och Punto Banco, Video Poker, Caribbean Poker, Texas
Hold’em (15 %), Blackjack, Pontoon, Live Casino (10 %).
Regler och Villkor
Vera&John förbehåller sig rätten att dra tillbaka bonusar och associerade vinster om missbruk
eller bedrägeri misstänks. Detta omfattar, men är inte begränsat till: användning av mer än ett
konto, bonusstapling, två-nivåsatsningar, strategier med flera konton/ombudskonton,
användning av VPN eller maskering av IP-adress, missbruk av CPA-program eller intäktsdelning.
Vera&John förbehåller sig rätten att, när som helst och utan förvarning, ändra eller avsluta
kampanjen.

