SWEDISH

Short:

2 Slots One Cup - Vinn upp till 70 Super Spins i varje World Cup-match!

Med den största händelsen i fotbollskalendern precis runt hörnet har Quasar Gaming än en gång
överträffat förväntningarna med sina senaste 2 Slots One Cup Promotion - en interaktiv utmaning där
spelare försöker förutse varje matchs vinnare och därmed få möjligheten att vinna så mycket som 70
Super Spins per match!

Genom att stå ut i konkurrensen för sitt unika sätt att föra fotboll och casino tillsammans, kommer 2
Slots One Cup att pågå i en månad mellan den 14 juni och den 15 juli och förutses ge tusentals
spelare en enorm mängd free spins och super spins.

Att delta är enkelt. Varje land representeras av en spelautomat, kolla bara in det kommande
spelschemat på kampanjsidan för att bekräfta vilket lag som ska backas. Förutse matchvinnaren
genom att spela motsvarande slot och tjäna upp till 70 Super Spins varje match. Få hälften av den
totala summan av Free Spins om matchen slutar oavgjort, men om förlust inte är ett alternativ för dig
- spela i båda spelautomaterna och få dina Free Spins oavsett matchresultat!
Uppnå insatskravet och vänta på den stora matchen - om ditt gissning var rätt, kommer Quasar
Gaming att belöna dig med upp till 60 free spins eller 70 super spins per seger.

Låter det bra? Gå med tidigt och var bland de första 10 000 spelarna i ligan. Du kan även förvänta dig
en extra 100% bonus upp till € 100 på din nästa insättning, för att få bollen i rullning...

-----------------------------------------------

LONG

2 Slots One Cup - Vinn upp till 70 Super Spins i varje World Cup-match

Om tanken på free spins får dig att le, kommer du absolut älska vad Quasar Gaming just har lanserat.

Från och med den 14 juni är Quasar Gaming värd för "2 Slots One Cup", en interaktiv utmaning som
kombinerar fotboll och casino på bästa möjliga sätt.

Kolla in spelschemat när turneringen kickar igång och ta reda på vilken slot som har tilldelats till vilket
land. Prova att gissa vilket lag som kommer att vinna genom att snurra hjulen i motsvarande slot,
uppnå insatskraven per slot och du har chansen att vinna upp till 70 super spins per match.

Vinst enligt följande:

° Satsa 40 € i vinnande slotspel och vinn 25 free spins
° Satsa 100 € i vinnande slotspel och vinn 60 free spins
° Satsa € 500 i vinnande slotspel och vinn 70 super spins

Skulle en match sluta oavgjort, kan du räkna med att bli belönad med hälften av den totala summan
free spins.
Gå med före den 14:e så kommer Quasar att belöna dig med en omedelbar "Early Bird" 100% bonus
upp till 100 € på din nästa insättning, samt att skriva upp dig på listan gällande ett antal exklusiva
gåvor och kampanjer som kommer att levereras direkt till din inkorg under hela månaden.

Det sätt som du väljer att spela är är naturligtvis helt upp till dig. Om du är helt säker på ett lag så kan
du spela all-in i motsvarande slotspel, kanske vill du snurra hjulen i båda lagets slotspel, men om du
inte kan bestämma dig vilket lag som kommer att vinna - varför välja när du kan ha båda? Om du
föredrar dubbel spänning, varför inte snurra slots medan matchen sänds? Ett sätt att dryga ut
halvtidspausen!

Förvänta ännu större vinster planerade för den sista matchen, där Quasar Gaming höjer vinsterna
upp till grymma 140 super spins för det vinnande laget - mål rakt upp i krysset!

Oavsett vilken metod som passar din spelstil mest, finns det en sak som är säker - det här är ett
erbjudande som du inte kommer att vilja missa, om du inte hellre vill missa chansen för tusentals
free spins förstås...

Gå med idag och dra nytta av en extra bonus när du går med i nedräkningen till årets mest
efterlängtade fotbollsevenemang - vi ses hos Quasar Gaming!

