Sanning om casino erbjudandet free spins!
Sanning om free spins som casinon lockar nya kunder med!
Free spins utan insättning är ett erbjudande som vi numera hittar hos i princip varenda online casino på marknaden. Detta är ett erbjudande
som ska locka nya besökare till casinosajten som belönas med ett antal gratisspel i en spelautomat efter att bara ha skapat ett konto.
Med andra ord kan vem som helst hämta ut dessa free spins helt gratis utan att sätta in några egna pengar. Detta är något som lockar
tusentals människor runt om i Sverige att skapa ett eller till och med flera casino konton men få utav dessa vet egentligen inte hela sanningen
bakom erbjudandet.
Sanningen är att det är ett marknadsförings knep som casinon betalar för precis som dom tex gr när do köper reklam i TV. Skillnanden är att
man med free spins betalar för en människa att skapa ett konto som dessutom kommer att provspela deras slots spel. Detta är som du säkert
förstår ett väldigt effektivt marknadsdörings sätt som i princip fungerar som många andra branscher där tex delar ut gratis prover.
Eftersom detta är ett erbjudande som tusentals människor utnyttjar varje dag så innebär det en stor kostnad för casinon. Eller? Först och
främst så har casinon statistik på att låt oss säga 5 utav 100 spelare som provar deras spelsajt kommer att generera tillräckligt mycket för att
täcka kostnaderna för alla 100 som dom har betalat, iallafall på lång sikt.
Sen har dom flesta casinon något som kallas för omsätningskrav på sina gratissnurr. Detta är något som binder vinstepengarna från mottagna
free spins till spelkontot och innebär i princip att vinsterna inte kan lämna spelkontot förrän spelaren har uppfyllt detta omsättningskrav.
Exempel på omsättningskrav
Du besöker ett casino online och mottar 10 free spins utan omsättning med en omsättning på 30 gånger. För att uppfylla omsätningskravet
ska du multiplicera dina 10 free spins med omsättningskravet som är 30 gånger. Vi får då fram summan 300 som är antalet snurr vi måste
göra i casinot innan omsättningskravet är uppfyllt. Med andra innan du har snurrat 300 gånger kan du inte plocka ut din vinst. Eftersom du har
fått 10 gratis snurr så saknar du 290 snurr innan vinsterna blir giltiga. Det betyder att du måste vinna en hel de så at du har råd att snurra 300
gånger. För casinon som vet att huset är vinnaren i dom flesta fall så inenbär det att många som dom delar ut free spins till aldrig blir en
kostnad.
Så sanningen är att det inte blir en kostnad för dom flesta casinon utan i princip en investering som inte kostar dom någonting men som dom
tjänar väldigt bra på.
Vi spelare förlorar ingenting heller utan har helt enkelt fått chansen att provspela gratis och hade vi lyckats vinna så pass mycket så att vi kan
uppfylla omsättningskravet så hade vi även fått vår vinst utbetald. Med andra ord alla är nöjda!
Men sen finns det online casinon som har tagit bort omsätningskravet! Dessa erbjuder då exakt samma sak, dvs free spins utan insättning fast
där man inte behöver uppfylla några krav för att få sina vinster utbetalda. Detta är så klart en större kostnad för casinon då dom faktiskt tar en
stor risk när dom ger oss dessa gratissnurr. Om alla tex loggade in, vann och plockade ut sina vinster direkt så skulle förmodligen casinot
förlora enorma summor pengar på detta och då varit tvungna till att stänga ner men det som räddar dom är att det är så få som tar ut sina
pengar och dom som gör kommer ofta tillbaka en annan gång med egna pengar.
För oss spelare och alla egentligen även dom som aldrig har spelat casino online förut är den här typen av free spins ett gyllene tillfälle att
prova lyckan på casinospel, att prova ett nytt casino och mest av allt att vinna pengar samtidigt som vi inte rikserar något. Därför vill vi lyfta
fram just det här erbjudandet som casinon erbjuder och berätta sanningen om dessa två olika free spins varianter.
Exempel på free spins utan omsättning
Free spins utan insättning och utan omsättning fungerar som så att man skapar ett gratis konto hos ett online casino. Därefter loggar man in
och besöker ett spel som casinot har valt ut att bjuda på gratisspel i. Man klickar på snurra knappen och börjar spela. När dina free spins är
slut så ser du på ditt spelkonto hur mycket pengar du har lyckats vinna med dessa. Du bestämmer nu själv om du vill använda pengarna till att
spela mer i casinot eller om du vill få dom utbetalda till ditt bankkonto. Om du vill få dom utbetalda så ställs inga konstiga frågor helt enkelt.
Det som kan krävas är en egen insätning först! Casinon har nämligen ett säkerhetssystem mot penningatvätt och för att det ska fungera
måste alla utbetalningar ske till samma konto som spelaren använde för att sätta in pengar så att casinot kan garantera att det är samma
person. Du behöver alltså inte använda dina pengar i casinot för att kunna plocka ut dina free spins vinster utan gör helt enkelt en insättning
på tex 100kr och direkt efter det så gör du ett uttag på dina 100kr samt summan som du har vunnit i casinot.
Vill du lära dig mer om free spins besök freespins 24h som är Sveriges bästa samlingssajt med enbart gratissnur utan insättning! Ta gärna
även en titt på vår egna samling där vi har listat Sveriges bästa casino free spins!
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