
Sveriges bästa casino jämförelsesajt omgjord!
Sveriges tryggaste casinoguide är nu även en utav dom snyggaste!

Casinopro.se har länge jobbat med att guida Svenska casinospelare till trygga och skattefria online casinon. Dock så har det varit större fokus
på att erbjuda en trygg guide än att erbjuda en bra användarupplevelse och en attraktiv sajt.

Från och med idag hoppas vi kunna erbjuda hela paketet! Vi har nämligen gjort om hela casinopro.se och utvecklat en modernare design som
fungerar lika bra i datorn som i mobilen, uppdaterat dom flesta recensioner och ändrat en hel del annat för att skapa både en användarvänlig
och en trygg casinoguide.

Det pratas en hel del om en spelreglering som är på ingång och många spekulerar över om detta kommer att bli bra eller dåligt. För oss på
casinopro är det självklart att detta kommer att bli bra då vi är en utav få guider som i många år kämpat med att informera spelare om vikten
av att spela hos pålitliga och skattefria casinon.

För oss innebär det här inga större förändringar med andra ord då vi redan gör vad vi kan för att förhindra dåliga speluppleveler. Det enda vi
kan göra är att förbättra vår guide så att den både är mer attraktiv och lättre att använda.

Detta är precis vad vi har gjort den senaste tiden. Nya casinopro är en snabbare, en snyggare och en förbättrad version helt enkelt där vi har
byggt om både desigen, informtionen och systemet så att vi enklare kan erbjuda exakt data från casinon.

Vi har i dagsläget 44 Svenska online casinon och alla dessa är trygga casinon med MGA licens som erbjuder skattefria vinster till spelare från
Sverige. En hel del nya casinon har också kommit in men som alltid är det endast skattefria nya casinon som får listas på casinopro.

Du hittar alla betalsätt som erbjuds tillsammans med casinon som inte tar en avgift för dessa metoder så att du kan välja ett casino baserat på
hur du vill göra insättningar och uttag utan att det ska kosta extra.

Bonusar, free spins, exklusiviteter, dom bästa nyheterna och nu även en snygg och användarvänlig hemsida hoppas vi ska förbättra både
upplevelse hos oss och upplevelsen hos dom online casinon som finns på casinopro.

Kika på nya casinopro!
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Casinopro.se är en Svenska casino sida där du hittar pålitliga och trygga online casinon med skattefria vinster. 


