Kampanjasta sekä kasinostamme löydät lisätietoa täältä:
http://partner.quasargaming.com/LP2018/worldcup/index.html
Kampanjavideon, joka on englanniksi, voit ladata täältä: https://we.tl/xFzgTaXPzH"

Press Release Short – x 200 words
2 slottia, yksi matsi - Voita jopa 70 superkierrosta jokaisesta World Cup-matsista!
Jalkapallon suurimman tapahtuman ollessa aivan kulman takana, on Quasar Gaming jälleen
kerran ylittänyt itsensä uusimmalla 2 slottia, yksi matsi - kampanjallaan. Se on interaktiivinen
haaste, jossa pelaajat yrittävät arvata jokaisen matsin voittajan ja näin ollen pelaajilla on
mahdollisuus voittaa jopa 70 superkierrosta per peli!
2 slottia, yksi matsi on ylitse muiden, koska se tuo jalkapallon ja kasinon yhteen
ainutlaatuisella tavalla. Kampanja on voimassa 14. kesäkuuta - 15. heinäkuuta ja
aikomuksena on palkita tuhansia pelaajia järisyttävällä määrällä ilmaiskierroksia ja
superkierroksia.
Oman osuutesi saaminen on helppoa. Jokaista maata edustaa yksi slotti. Tarkistathan
tulevista fikstuureista kampanjasivulla, vahvistaaksesi maan jota haluat kannustaa. Ennusta
matsin voittaja pelaamalla kyseistä slottia ja voit voittaa jopa 70 superkierrosta jokaisesta
pelistä. Jos peli päättyy tasatulokseen, saat puolet tuosta määrästä. Jos häviäminen ei
kuitenkaan ole vaihtoehto, niin voit aina pelata matsin molempia slotteja, joten voitat joka
tapauksessa ilmaiskierroksia lopputuloksesta riippumatta!
Sinun tarvitsee vain pelata kierrätysvaatimukset ja odottaa itse peliä - Jos arvauksesi osui
oikeaan, Quasar Gaming palkitsee sinut jopa 60:lla ilmaiskierroksella tai jopa 70:llä
superkierroksella jokaista voittoa kohti.
Kuulostaa hyvältä, eikö? Ilmoittaudu mukaan ajoissa ja ole mukana ensimmäisen 10 000
pelaajan joukossa. Saat itsellesi myös ylimääräisen bonuksen, joka on 100% jopa 100
euroon asti seuraavalle talletuksellesi.
Press Release Long – x 400 words
2 slottia, yksi matsi - Voita jopa 70 superkierrosta jokaisesta World Cup-matsista.
Jos ajatus ilmaiskierroksista saa sinut hymyilemään, tulet rakastamaan Quasar Gaming:n
uusinta julkaisua.
14. kesäkuuta alkaen Quasar Gaming nimittäin käynnistää “2 slottia, yksi matsi” kampanjan,
joka on interaktiivinen haaste, ja se tuo jalkapallon ja kasinon yhteen niin tuoreena kuin
mahdollista.
Kun turnaus polkaistaan käyntiin, tsekkaa fikstuurit kampanjasivuilta, jotta saat selville, mikä
slotti on osoitettu millekin maalle. Yritä arvata voittajajoukkue ja pelaa kyseistä slottia,
kierrätä kierrätysvaatimukset ja saatat voittaa jopa 70 superkierrosta per peli.

Voitot jaetaan seuraavanlaisesti:
-

Kierrätä 40 euroa voittajaslottia ja voitat 25 ilmaiskierrosta
Kierrätä 100 euroa voittajaslottia ja voitat 60 ilmaiskierrosta
Kierrätä 500 euroa voittajaslottia ja voitat 70 superkierrosta

Mikäli matsi päättyy tasapeliin, saat itsellesi puolet kierroksista. Ilmoittaudu mukaan ennen
14:ttä ja Quasar palkitsee sinut automaattisella “aikainen lintu” - bonuksella, joka on 100%
100 euroon asti, ja jonka saat seuraavalla talletuksellesi. Tämän lisäksi saat lahjoja sekä
pääset mukaan erilaisiin kampanjoihin, jotka toimitetaan inboksiisi yksinoikeudella pitkin
kuukautta.
Se, miten päätät pelata, on täysin sinun päätöksesi. Jos olet varma, että yksi tiimi voittaa,
niin pelaa silloin sen tiimin slottia. Mutta jos et ole aivan varma, voit pelata molempien tiimien
slotteja. Miksi valita, kuin voit ottaa molemmat? Jos olet enemmänkin jännityksen ystävä,
mikset pelaisi slotteja samalla kun itse matsia pelataan? Voi puoliajan näinkin käyttää!
Finaalista on tietenkin lupa odottaa vielä suurempia voittoja, ja Quasar Gaming onkin
nostanut voittajatiimin palkintomäärän 140:een superkierrokseen - Maali!
Mikä tahansa metodi sitten sopiikin sinulle parhaiten, on yksi asia täysin varma - Tämä on
tarjous, jota et halua missata, paitsi tietenkin, jos haluat olla saamatta tuhansia
ilmaiskierroksia….
Ilmoittaudu mukaan jo tänään, saat käyttöösi ekstra bonuksen ja liityt mukaamme vuoden
odotetuimman jalkapallo tapahtuman lähtölaskentaan - Nähdään Quasar Gaming:llä!

