
Bonusar 

100% insättningsbonus, upp till $600!  

För att fira lanseringen av vår nya pokerprogramvara erbjuder vi Eurobets pokerspelare en 
enastående 100% insättningsbonus för poker.  

Eurobet kommer att matcha din nästa insättning upp till $600 !  

Det är enkelt att få bonus: 

1. Installera vår nya pokerprogramvara – Klicka här för att ladda ner.  
2. Logga in genom pokerprogrammet  
3. Gå till Kassören och för över valfritt belopp till Poker – ingen bonuskod behövs!  

 

4. Din Bonus kommer automatiskt att krediteras ditt Pokersaldo när du har tjänat ihop 
tillräckligt med pokerpoäng på våra pokerbord eller turneringar. Du behöver 10 poäng för 
varje $1 bonus du vill erhålla.  

  
 
 
 
 

 
Regler och villkor  
FÖRSTAINSÄTTNINGSBONUS 
 
1. Befintliga Eurobetkunder: 
För att kvalificera dig för denna bonus måste du först ladda ner vår nya Pokerprogramvara 
(om du inte redan har gjort det) och försäkra dig om att du har tillräckligt med pengar på ditt 
Eurobetkonto. Det är endast din allra första insättning av pengar till Poker (vilken kan komma 
från Sport, Spel eller Casino – se Kassören) som kvalificerar dig för bonusen.  
 

Bonus  Pokerpoän g som Krävs  
$600 6,000 
$100 1,000 
$50 500 



2. Nya Kunder: 
För att kvalificera dig för denna bonus måste du först öppna ett konto hos Eurobet och ladda 
ner Pokerprogramvaran. Du kan sedan göra en insättning och därefter gå till Kassören. Ditt 
Sport-saldo kommer att återspegla insättning som du just har gjort. Du behöver då föra över 
pengar från Sport till Poker (med hjälp av rullgardinsmenyn). Det är endast din allra första 
överföring av pengar som kvalificerar dig för bonusen.  
 
3. Beloppet du kommer att få är ett tillskott på 100% marker i förhållande till din första 
överföring till Poker, efter det att du har samlat ihop ett visst antal spelarpoäng (se punkt 5 & 
6 för mer uppgifter). Det högsta antalet bonusmarker som en spelare kan få är $600.  
 
4. Varje spelare kommer bara att kunna få en första insättningsbonus; spelare som öppnar 
flera konton kommer inte att få ytterligare bonusar.  
 
5. Detta är en bonus som betalas ut efter uppfyllda krav – du kommer inte att få 
bonusmarkerna förrän du har uppfyllt följande kriterier:  
Bonuspengar kommer inte att krediteras ditt Pokersaldo förrän du har samlat ihop 10 gånger 
antalet spelarpoäng för varje $1 bonus du ska erhålla. Till exempel för att få en bonus på 
$600 krävs det 6000 poäng. 
 
6. Spelarpoäng ackumuleras genom att spela pokerspel och turneringar. Poäng delas ut med 
0.07 poäng för varje $0.10 i avgift i en omgång. Till exempel kommer en avgift på $3 att ge 
2.1 poäng till alla spelare som bidragit till potten. I turneringar delas poäng ut med 5 poäng för 
varje dollar som betalats i turneringsavgift. Till exempel om en spelare är med i en $10+1 
turnering, kommer han att få 5 poäng.  
 
7. Det antal poäng som krävs för att bonusen ska betalas ut måste samlas ihop inom 90 
dagar från det att bonusen sätts igång, dvs överföringen. Om detta inte har uppnåtts så 
kommer eventuell ej utbetald bonus att dras tillbaka.  
 
8. Detta erbjudande är endast öppet för boende i de länder eller stater där Eurobet godkänner 
kunder och är föremål för Eurobets ordinarie fullständiga regler och villkor.  
 
9. De tillkommande bonusmarkerna kommer att märkas på kundkontot som “Bonus”.  
 
10. Vinster med de tilldelade bonusmarkerna hanteras i enlighet med våra ordinarie regler 
och villkor, vilka kan läsas på www.eurobet.com. 
 
11. Eurobet kan avbryta, avsluta, ändra eller skjuta upp kampanjen eller dessa regler och 
villkor när som helst och oavsett anledning, inklusive av tekniska skäl såsom och inte 
begränsat till datavirus, buggar, manipulering eller tekniska fel.   
 
12. Eurobet och deras agenter tar inte ansvar för någon tredje parts oförmåga att fullfölja sina 
kontraktsbestämda förpliktelser gällande detta erbjudande.  
 
13. Pokerchefens beslut är slutgiltigt. Ingen diskussion kommer att tas.  
 


