
Spelutbudet hos PlayOJO utökas till 

följd av ny affär 
PlayOJO och andra casinon på nätet kopplade till SkillOnNet kommer få utökade spelutbud 

tack vare en överenskommelse med Realistic Games. Detta innebär att spelare hos bland 

andr PlayOJO kommer få tillgång till Win Sprint: Symmetry, Time is Money och andra titlar. 

 

Casinosajter associerade med företaget SkillOnNet kommer i och med överenskommelsen 

kunna tillhandahålla spel från spelutvecklaren Realistic Games, som bland annat har tagit 

fram spelautomaten Time is Money -  ett spel som var nominerat till årets spel 2017. 

SkillOnNet förser bland annat PlayOJO med viss teknik som verkar bakom kulisserna. 

 

Enligt SkillOnNets talesperson Andy Andrews har man lagt till Realistic Games i listan över 

spelleverantörer med hänsyn till att deras titlar är populära bland casinospelare världen över. 

Detta har fått SkillOnNet att fatta beslut om att tillhandahålla dessa spel för spelare hos de 

casinon man samarbetar med. Av de casinosajter som företaget äger har den svenska 

webbplatsen Jämförcasino.se recencerat EUcasino, PlayOJO, Casino RedKings, 

DrueckGlueck, LuckyNiki och SlotsMagic. Det är även dessa onlinecasinon ur SkillOnNets 

bestånd som är mest välbekanta för svenska spelare. 

 

Realistic Games är en brittisk utvecklare som främst är känd för sina 3-hjulade 

spelautomater, vilka ger en välkommen omväxling i en tid då slotmaskiner med 5 hjul 

dominerar utbuden hos diverse casinosajter. Ett exempel på ett spel från denna utvecklare 

är Win Sprint, vilket har tre hjul och fem vinstlinjer samt ganska enkel grafik och spelidé. 

 

Time is Money är dock ett spel med en betydligt mer modern utformning, med fem hjul och 

20 vinstlinjer. Spelet har även trevlig grafik och, kanske ännu viktigare, en stor klocka som 

dyker upp när en spelare får en vinnande kombination under spelets bonusrunda. Denna 

klocka multiplicerar alla vinster med upp till 12 gånger. 

 

Tack vare att Realistic Games spelkatalog nu integreras i spelutbudet hos PlayOJO, 

kommer casinots spelare nu inte bara ha tillgång till dessa bägge spel, utan även en hel rad 

andra titlar utvecklade av den brittiska spelutvecklaren. Dessa inkluderar bland annat Crystal 

Clear, Pentagram, Fireworks, The Great Pyramid, Over the Rainbow, Money Matrix, 

Tutankhamun m.fl. Realistic Games å sin sida får se sin spelkatalog spridas ytterligare, i och 

med att SkillonNet äger och driver flera andra casinon på nätet utöver PlayOJO. 

https://www.jämförcasino.se/

