
Oddsbonusar utan omsättning - Ny trend hos Svenska
bettingsidor 
Allt fler bettingsidor börjar härma online casinon genom att ta bort omsättningskravet för sina oddsbonusar!

Bonusar har länge varit en sak som lockar spelare lite extra men det har också funnit en nackdel som är att bonuspengarna måste omsättas
innan spelaren kan plocka ut sin vinst. Inom casino på nätet har man de senaste två åren utvecklat allt fler erbjudanden utan omsättning.

Vissa har till och med tagit bort casino bonusar i form av pengar helt som tex det Svenska casinot PlayOJO som går på Svensk Tv just nu och
som istället erbjuder omsättningsfria free spins och cashback bonusar. Detta är något som har lockat ännu fler spelare speciellt bra spelare
som har koll på casino bonusar och hur deras omsättningskrav fungerar.

Detta är något som vi känner börjar efterhärmas av svenska bettingsidor. Än så länge är det väldigt få oddsbonusar som faktiskt är utan
omsättningskrav men för bara ett år sedan fanns inte en enda betting bonus utan omsättning och idag har vi redan 3 spelbolag där man kan
hämta ut en bettingbonus utan omsättning.

Den som inte känner till det här med omsättning kan vi kort förklara att när du väljer att motta en bonus oavsett om det är i ett casino på en
bingosajt eller en bettingsajt så aktiveras bonusen tillsammans med dessa villkor som säger att du måste omsätta bonuspengarna ett visst
antal gånger innan du får ut dina vinster.

Detta så kallade omsättningskrav ser olika ut hos alla spelbolag. På Spelbolag Sverige kan du tex se alla bettingbonusar och deras
omsättningskrav och på Casinopro.se kan du se alla casino bonusar & deras omsättningskrav så att du kan jämföra bonusar antingen genom
att kolla vilka som erbjuder en bonus med lägst omsättningskrav eller vilka som erbjuder mest pengar.

Dom som inte förstår sig riktigt på hur omsättningskrav fungerar eller kanske inte vill behöva tänka på hur mycket man har kvar att omsätta
kan också välja att spela utan att hämta ut sin bonus och då har man inga som helst krav på sig. Den nya trenden som vi tror kommer att växa
fram allt mer hos bettingsidor som är sportbonusar utan omsättning är en perfekt mix av bägge dessa där precis alla kan ta del utav en bra
bonus.

På Casinopro.se har vi den senaste tiden också lagt lite mer fokus på betting online med allt ifrån att lista de bästa e-sport betting sidorna till
att till att tipsa om de bästa sportbonusarna. Så om du vill ha koll på vilka spelbolag som erbjuder bäst oddsbonusar utan omsättning eller tex
vilka spelsidor du kan streama sport hos helt gratis hitta du nu det via vår huvudmeny.

Med vänliga hälsningar       
Mediaclever Sweden Ltd          
Stron House, 100 Pall Mall      
SW1Y 5EA,Londond, England

Spela smart - Låt casinopro.se guida dig rätt! Vi tipsar endast om trygga och skattefria spelsidor, ser till att du alltid får den bästa bonusen &
hjälper dig att förstå hur casinovärlden online fungerar.


