
Regler & villkor välkomstbonus
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Det här är reglerna och villkoren för Videoslots välkomstbonus. Besök vår Videoslots recension
för att läsa mer om Videoslots.

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 vid din första insättning efter att den valts under tillgängliga
bonusar och ger dig 100 % upp till 2 000 kronor + 11 omsättningsfria freespins på Starburst
värda 1 krona styck.

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

A: Du kan endast ta del av välkomsterbjudandet en gång.

Behörighet
Endast nyregistrerade spelare som gjort en insättning på minst SEK 100 är berättigade denna
insättningsbonus.

Detta förslag kan endast aktiveras vid första insättningen. Spelare som gör sin första insättning
kan välja att aktivera insättningsbonusen inom 30 kalenderdagar under ”Min insättningsbonus”
på spelarkontot (denna sektion hittas under ”Min profil”).

Endast spelare över 18 år kan spela på Videoslots.com och ta del av deras förslag.
Spela ansvarsfullt.

Bonusens Omsättningskrav

För att kunna motta den maximala insättningsbonusen på SEK 2 000 måste spelaren omsätta ett
belopp motsvarande 35 gånger värdet på bonusbeloppet inom 60 kalenderdagar, från den dag
välkomstbonusen aktiverades på spelarens konto.

https://great.com
https://great.com/sv-se/online-casino/videoslots/
https://great.com/sv-se/online-casino/videoslots/


Regler & villkor välkomstbonus
Videoslots Casino

Insättningsbonusen på 100 % upp till SEK 2 000 betalas ut i flera etapper på 10 %.
Bonusbalansen är inte spelbar.

Vid uttag kommer den eventuellt återstående insättningsbonusen att förverkas.

Generella Omsättningskrav

Insättningsbonusen är endast tillgänglig på casinospel (exempelvis slots, roulette, live casino) på
www.videoslots.com. Omsättningar på ett progressivt jackpottspel kommer inte tillgodo ses
som en del av omsättningskravet (dvs det belopp som krävs för att kunna satsa under
användningsperioden) för insättningsbonusens syfte.

Insättningsbonusen inte användas i samband med tävlingar.

Regler och Villkor

De siffror och belopp som angivits i detta förslag har företräde för de siffror och belopp som
anges i generella regler och villkor, och alla (kombinationer av) rättigheter till välkomstförslaget
som anges i de generella reglerna och villkoren är endast giltiga om det specifikt anges i detta
välkomstförslag.

Dessa nyckeltermer utgör en del av, och är en förlängning av, de generella regler och villkor som
finns på Videoslots.com. Uppstår det en konflikt mellan dessa regler och villkor samt generella
regler och villkor, som specifikt är avsedda att gälla för välkomstförslaget, med mera, kommer
dessa nyckeltermer företräda.

Fullständiga regler och villkor på hemsidan gäller.

Om du känner att du vill prata med någon om ditt spelande, vänligen kontakta följande
stödgrupp: www.stodlinjen.se: Telefonnummer: (+46) 020819100.
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