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Opprette konto & logge inn 
 
For å spille bingo må du lage et bingobrukernavn og velge din lykkeball. Når du har gjort dette 
kan du logge inn og spille når som helst. 

 
Velge et bingospill 
 
Du kan se rommene/spillene enten med rute- eller listevisning. Som standard vises rommene 
som rutevisning, og i hver rute vises informasjon om den kommende spillrunden. Noen rom 
kan vises som lukket, med info om åpningstidene vist på brikken. Rutevisningen lar deg bli 
med i rommene med det samme, og kjøpe brett til den kommende spillrunden. 
Individuelle spillrunder vises i en dynamisk listevisning, sortert etter spillets starttidspunkt som 
standard. Denne visningen kan sorteres etter hver kolonne, og filtreres etter forskjellige kriterier 
slik som spilltype. Listevisningen lar deg kjøpe brett til individuelle spillrunder uten å åpne 
rommet, og kjøpe brett til kommende runder i forveien uavhengig av rundens starttidspunkt. Du 
kan også bli med på rommet umiddelbart ved å klikke på rom-/spillnavnet. 
 
Spilltyper 
 
75-balls bingo 
Bingotallene som ropes opp er tilknyttet bokstavene i ordet BINGO. Tallene under hver kolonne 
er alltid i det samme spekteret. 
B: 1-15 
I: 16-30 
N: 31-45 
G: 46-60 
O: 61-75



I 75-balls bingo har hvert brett et nett med 25 ruter, laget av 5 rader og 5 kolonner. Hver rute 
inneholder et tall. Dette gjelder ikke ruten i sentrum som kalles “gratisrute” og er utstyrt med et 
ikon. 
 
Det skal normalt vinnes 5 premier i hvert bingospill; 1 linje 
2 linjer 
3 linjer 
4 linjer 
5 linjer/fullt hus 

 
Spilleren som får sine tall først lest opp på en horisontal, vertikal eller diagonal linje vinner den 
første linjepremien. For å vinne de påfølgende linjepremiene kvalifiseres kun tall ropt opp i de 
horisontale linjene på brettet ditt. 
 
75-balls variant bingo 

Bingotallene som ropes opp er tilknyttet bokstavene i ordet BINGO. Tallene under hver kolonne 
er alltid i det samme spekteret. 
B: 1-15 
I: 16-30 
N: 31-45 
G: 46-60 
O: 61-75 

 
I 75-balls variant bingo har hvert brett et nett med 25 ruter, laget av 5 rader og 5 kolonner. Dette 
gir deg totalt 25 tall på hver brett. Brettene selges som striper med 3 om gangen. Hver stripe 
inneholder alle tallene fra 1 til 75, uten noen gjentakelser. 
 
Det skal vinnes 5 premier i hvert bingospill; 1 linje 
2 linjer 
3 linjer 
4 linjer 
5 linjer/fullt hus 

 
Spilleren som får sine tall først lest opp på en horisontal, vertikal eller diagonal linje vinner den 
første linjepremien. For å vinne de påfølgende linjepremiene kvalifiseres kun tall ropt opp i de 
horisontale linjene på brettet ditt. 
 
90-balls bingo 

Hver 90-balls bingobrett er laget av 3 rader og 9 kolonner. Hver rad inneholder 5 tall (og 4 
blanke), med totalt 15 tall på hvert brett. Brettene selges enten som striper med 6 eller 1 om 
gangen. Hver stripe inneholder alle tallene fra 1 til 90, uten noen gjentakelser.



 

Det skal vinnes 3 premier i hvert spill 1 linje 
2 linjer 
3 linjer/fullt hus 

 
Spille bingo 
 
Kjøpe brett 

En nedteller viser tiden frem til brettsalget slutter for den neste spillrunden i rommet. Du kan 
velge og av-velge brett ved å klikke på dem. Du kan også hurtigvelge brett ved å benytte 
tallknappene på delen for kupongkjøp i rommet. 
 
En knapp med “kjøp” viser totalkostnaden for dine valgte brett. Ved å trykke på “kjøp"-knappen 
kjøpes brettene. Du kan kjøpe ytterligere brett frem til maksimalbeløpet er kjøpt, eller brettsalget 
avslutter. Kjøpe brett kan ikke refunderes med mindre spillrunden avbrytes. I dette tilfellet gjøres 
refusjoner automatisk. 
 
Bingospilling 

En bingospillrunde starter når nedtelleren er ferdig, og ytterligere 10 sekunder er passert. 
 
Kupongene dine markeres automatisk, eller du kan slå av automatisk markering og velge 
manuell markering i innstillingene. Bingospillet vil automatisk identifisere en gevinst, så selv om 
du ikke har klart å markere tallene på vinnerbrettet ditt manuelt vil du motta premien. 
Vinnerbrukernavnene publiseres. 
 
Du kan velge å vise eller skjule de fire siste balltrekningene i spillet. Dette gjøres ved å klikke på 
de tre prikke-ikonene ovenfor og til høyre for trekningsballene. Fullt nett og trukne baller kan 
også vises og skjules ved å klikke på nett-ikonet ovenfor og til venstre for trekningsballene. 
 
Når et spill pågår og neste premienivå nærmer seg å treffes, kan du se hvilke spillere som er 
nærmest og hvilke baller de trenger for å vinne den. Vinnerne av hver premie vises også under 
og etter spillrunden. 
 
Du kan ha oppe flere bingorom samtidig. Aktive rom vies over spillområdet som faner. Fanen 
viser om du er nærme bingo, og informasjon om tidspunkt for spillstart. Nye rom kan aktiveres 
gjennom lobbyen eller knappen med “legg til spill” i rommet. 
 
Størrelsen på premiepotten og spillrundens premier for forskjellige vinnerkombinasjon per 
spillrunde avhengig av antall solgte bingobrett for den bestemte spillrunden. Rake- og jackpot-



bidrag tas fra den akkumulerte premiepotten før spillrundens premier vises. 
 
Ingen tredjeparts programvare tillates benyttet ved spilling av bingo eller bingo-minispill. 

 
Autokjøp 

Automatisk brettkjøp kan slås av og på for hvert rom. Du velger antall brett per runde, antall 
spillrunder du ønsker å spille og maksimal brettpris. Brettene kjøpes automatisk før hver 
spillrunde, med en gang brettsalget åpner. 
 
Autokjøp slås av: 

● Dersom du går tom for penger 
● Dersom du forlater rommet 
● Dersom minstekjøpet for brett for spillrunden er høyere enn innstillingene for dine 

autokjøp tillater 
 
Etter autokjøpet er gjennomført vil du fremdeles kunne kjøpe ytterligere brett, opptil maksimalt 
tillatt i spillet. 
 
Spill-ID 

ID for det pågående spillet vises i rommet. Spillets ID er unik for hver spillrunde. Ønsker du å 
se tidligere spillresultater klikker du på linken med “Tidligere: xxx” i rommet, eller på ikonet 
med Min bingo og åpner fanen med “Spillhistorikk”. Da vises mer informasjon. 
 
Innstillinger 
Du kan justere følgende spillinnstillinger: 

● Kupongzoom 
● Lyder på/av 
● Bingo-opprop på/av, velge mellom ulike stemmer 
● Automatisk markering og sortering på/av 
● Vise effekter 
● Varslinger på/av 

 
Funksjonsfeil 
Dersom tilkoblingen til et bingospill av en eller annen årsak mistes, f.eks. problemer med 
internettforbindelsen, kan du ved å oppdatere nettleseren fremdeles gå tilbake til bingoen og 
fortsette deltakelsen din. 

 
● Dersom du går tilbake før spillet har begynt, vil du se de samme brettene/stripene 

som før, og du har muligheten til å kjøpe så fremt det er igjen tid. 
● Dersom du går inn i et spill mens det er i gang og du allerede har kjøpt brett for spillet, 

vil spillet fortsette der det er i gang med opprop av tall. Dine kjøpte brett



blir hentet og du vil kunne se resten av spillet mens det spilles. 
● Dersom du blir frakoblet fra et pågående spill og spilles fullføres mens du er frakoblet, 

kan du fortsatt se resultatene under “Min bingo” i “Spillhistorikken” etter at spillet er 
fullført. Dersom et spill allerede er i gang når du logger inn igjen på bingoen og du ikke 
har kjøpt brett til det spillet, vil du se brettene for den neste kommende spillrunden. 

● Dersom tilkoblingen til spillserveren mistes og det tar tid før du er tilbake på nett, vil 
spillrundene som skulle ha startet i dette tidsrommet kunne bli kansellert når serveren 
er oppe igjen. I dette tilfellet vil spillere får kreditert sine kjøp. 

 
Bingospillrundene fortsetter automatisk i tilfelle: 

● tilkoblingsproblemer 
● mistet kommunikasjon 
● spill som blir deaktivert/aktivert 
● kundeomstart 
● systemomstart 
● unormal avstengning av bingoklienten 
● osv. 

 
Resultatene av spillrunden i disse tilfellene finnes i “Min bingo” under delen med “Spillhistorikk”. 
Dette betyr også at du ikke taper den potensielle jackpoten, og at alle gevinstene dine utbetales 
til kontoen din. 
 
Minispillrunder stopper å spilles etter at aktive spillrunder er fullførte. Du vil kunne fortsette å 
spille fra der du stoppet når tilkoblingen er gjenopprettet, ved å åpne minispillet igjen. 
 
Dersom du ikke gjenåpner et minispill innen 48 timer vil spillrunden automatisk bli løst og 
eventuelle gevinster utbetales til kontoen din. 
 
Funksjonsfeil opphever alle utbetalinger og spill. 

 
Jackpot-funksjonsfeil 
Dersom tilkoblingen til et bingospill av en eller annen årsak mistes, f.eks. problemer med 
internettforbindelsen, kan du ved å oppdatere nettleseren fremdeles gå tilbake til bingoen og 
fortsette deltakelsen din. 

 
Bingospillrundene fortsetter automatisk i tilfelle: 

● tilkoblingsproblemer 
● mistet kommunikasjon 
● spill som blir deaktivert/aktivert 
● kundeomstart 
● systemomstart



● unormal avstengning av bingoklienten 
● osv. 

 
Resultatene av spillrunden i disse tilfellene finnes i “Min bingo” under delen med “Spillhistorikk”. 
Dette betyr også at du ikke taper den potensielle jackpoten, og at alle gevinstene dine utbetales 
til kontoen din. 
 
Funksjonsfeil opphever alle utbetalinger og spill. 

 
Min bingo 
 
Delen med Min bingo er tilgjengelig fra ikonet med “Min bingo” øverst til høyre i bingoklienten. 

 
I delen med “Min bingo” kan du vise profilinformasjonen din, informasjon om lojalitet og 
spillhistorikken. Du kan redigere bingobrukernavnet ditt hver 90 dag. Du kan trykke på et “penn-
ikon” ved siden av brukernavnet ditt, dersom det valget er tilgjengelig. 
 
“Min bingo” viser info om verdikupongene dine, skrapelodd og gratisspinn for minispillene 
dersom du har noen tilgjengelige. For ytterligere informasjon om alt dette kan du se de aktuelle 
delene i disse reglene. 
 
Minispill 

Du kan spille minispill ved siden av bingo. Du kan motta gratisspinn til et minispill via 
lojalitetshjulet, kampanjer eller et skrapelodd. I tillegg til penger kan også kvalifiserte 
verdikuponger benyttes. For ytterligere informasjon kan du se den aktuelle delen i disse reglene. 
 
Dersom det er gratisspinn til tilgjengelig for et minispill vises det under “Min bingo”, i tillegg som 
en teller på spillikonet. 
 
Chat 
I chatten kan du kommunisere med andre spillere, og se en liste over spillere i samme rom. 

 
En chattevert (CV) overvåker chatterommene, og sørger for å holde rommene morsomme, 
vennlige og ha et godt miljø. CVene gjenkjennes ved en annerledes farge på chatteboblen enn 
de andre spillerne. 
 
CVen kan ikke håndtere kontohenvendelser eller annen form for refusjoner. For å sikre 
rettferdighet er det strengt forbudt for CVen å spille noen av spillene på nettstedet vårt. CVer 
arbeider uavhengig av kundesupporten, men dersom de ikke klarer å håndtere en forespørsel 
eller et problem vil de henvise deg til kundesupport-avdelingen.



 

Et filter for ukvemsord er installert for å forhindre at støtende ord kan benyttes i chatterommene. 
Dersom du forsøker å skrive et forbudt ord vil du motta et varsel, og meldingen blir ikke sendt. Vi 
arbeider for å holde listen med støtende ord oppdatert, for å unngå støtende atferd i 
chatterommene våre. Vennligst kontakt kundesupport dersom du opplever støtende 
overtredelser. 
 
Chatterommene overvåkes ikke 24 timer daglig. Dersom det oppleves støtende ordbruk fra en 
annen spiller, kan denne spilleren bli slått av. Klikk på spillerens navn og en “slå av”-knapp vises 
på den. Du kan slå på igjen en spiller via spillerlisten i chatten. 
 
Chatte-etikette 

Vi ber om at alle spillere retter seg etter følgende retningslinjer slik at chatterommene våre forblir 
vennlige, og er et hyggelig sted for kommunikasjon: 
Vennligst før kun samtaler på engelsk i de engelske chatterommene. Benytt ditt lokale språk i 
lokale chatterom. 

● Ikke krangle. 
● Enhver form for diskriminering, f.eks. rase, seksuelt eller etnisitet tillates ikke. 
● Vis respekt for CVene. 
● Ikke trakassere, fornærme, true eller støte andre spillere. 
● Ikke påta en falsk identitet eller utgi deg for å være en annen spiller. 
● Ikke benytt chatterommene til klaging. Vennligst kontakt kundesupport-

avdelingen ved eventuelle klager. 
● Ikke benytt chatterommene som noen form for annonsering eller 

markedsføring av andre nettsteder/firmaer. 
● Ikke bruk upassende eller vulgært språk. 
● Velg smakelige chattenavn. 
● Ikke gi ut personlige opplysninger. 
● Vi anbefaler at du ikke møter noen du har blitt kjent med gjennom chatten. 
● Vær høflig og vennlig mot alle nykommere, dine medspillere og våre chatteverter. 
● Vennligst unngå unødvendig bruk av STORE BOKSTAVER. I nettchatverdenen anses 

dette som roping eller å være sint. 
● Ikke spam (overøse chatterommet med mange kopier av samme melding). 
● Husk at jo hyggeligere du er med mennesker, desto hyggeligere er de med deg! 

 
CVer og kundesupport kan bannlyse spillere fra chatterommet, eller utføre en blokkering av en 
spiller fra å spille bingo dersom de ikke følger chatte-etiketten. Dersom du får dine 
chattemuligheter inndratt og du prøver å sende chattemeldinger, vil du motta en varsling som 
forteller deg at du ikke har tillatelse til å sende noen. 
 
Chattespill



CVer spiller et utvalg av chattespill i chatterommet gjennom dagen. Chattespill er spill som kan 
spilles under bingoen for å vinne ekstra premier. 
 
For å spille og vinne må du være i bingorommet og spille bingo. CVene introduserer spillene og 
reglene i chatterommet, så bare følg instruksjonene deres for å finne ut hvordan du spiller og 
vinner. CVene bestemmer hvilke spill som skal spilles og når. De sørger for at alle 
chattespillene foregår rettferdig og at det ikke er noe diskriminering. 
 
Husk at alle våre chatteverters beslutninger for utfallet av et chattespill alltid er endelige. 
Gevinster fra chattespillene utbetales umiddelbart til kontoen din av CVen. 
 
Lojalitet 
 
Du kan samle lojalitetspoeng ved å spille bingo- og minispill. En fremdriftsmåler for lojalitet 
fylles opp ettersom du tjener poeng. Ved fullførelse av lojalitetsnivået kan du lansere 
lojalitetshjulet som gir deg gratisspinn, verdikuponger eller penger. Alt kan ha forskjellige 
verdier avhengig av hvor hjulet stopper. 
 
Hver gang nivået ditt øker med en får du et spinn på lojalitetshjulet. Dersom du når et nytt nivå 
midt i spillingen, vil fremdriften i den runden telles med mot neste nivå. 
 
Funksjoner 
 
Roll-On bingo 

Roll-On bingo starter som alle andre bingospill. Med for eksempel premier for 1-linje, 2-linje og 
fullt hus. Men fremfor at spillet stopper der, fortsetter det å spille seg ut for en påfølgende fullt 
hus-gevinst. Roll-On bingospillene har opptil 10 ytterligere fullt hus-premier som kan vinnes etter 
standardpremiene. Men ingen jackpoter kan vinnes ved en ytterligere Roll-On premie. 
 
Før et spill starter 

Før et Roll-On spill starter viser spillinformasjonen at Roll-On spillet er i ferd med å starte. Det vil 
vise den ytterligere fullt hus-premien som er tilgjengelig i spillet. For å se en oversikt over de 
ytterligere Roll On-premiene klikkes det på “Roll-On”-ikonet i premievisningen. 
 
Vinnere 

For ytterligere Roll-On premievinnere vil et lite overlegg vise antall vinnere som deler premien, 
og antall gjenværende premier tilgjengelig i Roll-On spillet. Navnene på vinnerne vises i Roll-On 
premievisningen. 
Ved slutten av spillet kan en spesiell vinneranimasjon vises med Roll-On vinnerne. Du kan også 
se full informasjon om dine Roll-On gevinster i din “spillhistorikk".



1 To Go / 2 To Go-bingo 
XToGo øker spillernes sjanser til å vinne, siden det belønner alle som er nærme ved å vinne. 
XTG henviser til plasseringen av dine brett i et bingospill. F.eks. 1TG – ett tall igjen, 2TG – 2 tall 
osv. 1TG- og 2TG-spillene gir spillerne sjansen til å vinne en pengepremie, også dersom de går 
glipp av en hovedpremie. 
Disse spesialspillene har en bestemt premieutbetaling til spillere som oppnår xTG-kriteriet på 
kupongene sine, KUN når de spiller etter den siste premien, et fullt hus, i spillet. 

 
Du kan identifisere XTG-spillene siden de har et ikon for spesialfunksjon. 

 
Premiealternativer 
XTG-spillene kan konfigureres forskjellig. De kan betale en XTG-premie: 

● Per spiller – du får f.eks. en premie dersom du har minst ett av fire brett som matcher 
XTG-funksjonen gjeldende for spillet. 

● Per brett – du får f.eks. en premie for hvert brett som matcher XTG-kriteriet. 
 
Premiene kan også være en del av en XTG-funksjonspott eller et fast beløp, f.eks. € 0,10 per 
kvalifisering. Premiene kan utbetales til din verdikupong- eller pengesaldo. 
 
Vinnere 
Dersom en XTG-premie er tilgjengelig i et spill, vil en spesiell vinneranimasjon ved slutten av 
spillet vises alle XTG-vinnerne. Du kan også se full informasjon om din XTG-gevinst i din 
“spillhistorikk". 

 
Kjøp en få en gratis 
For hvert kjøpt brett til en bestemt spillrunde får du X gratis brett på toppen. Kan også være: 
Kjøp 5 få 2 gratis, Kjøp 12 få 1 gratis osv. 

 
Premier 
 
Premiepotten som tilbys i hvert bingospill avgjøres av antall kjøpte brett per spill. Jo flere kjøpte 
brett, desto større premiepott. 
 
Noen bingojackpoter/-premiepotter er koblet med andre bingonettsider gjennom Relax Bingo 
Network. For koblede spill vil alle bingospillerne, uavhengig av hvilket nettsted de spiller hos, 
betale akkurat den samme premien for hvert brett. Hvert brett er garantert å ha samme 
vinnersjanser. 

 
Bingonettsteder kobler spillene for å gi spillerne sine større og bedre premier. 

 
To eller flere spillere kan vinne/dele en premie i bingo. F.eks. kan spillere ha brett som oppfyller 
premiekriteriene til den samme ballen. Ved slike omstendigheter vil premien deles i like deler 
mellom spillerne. Gevinstene settes inn direkte til spillerens kontosaldo eller verdikupongsaldo 
når spillrunden er fullført.



 

Jackpoter 
 
Det er mulig å vinne jackpoter i bingo. Avhengig av spillet som spilles kan en jackpot enten være 
fast eller progressiv. Disse jackpotene finansieres enten via spillerbidrag (progressive jackpoter) 
eller av tjenesteleverandøren (faste jackpoter og Escalator-jackpoter). 
 
Faste jackpoter 
En fast jackpot er en jackpot med en verdi som ikke øker når bingobrettene kjøpes. 

En fast jackpot er tilgjengelig for å vinnes i visse bingospillrunder, dersom info om dette vises i 
opplysningene om spillrunder. For å vinne trenger du kun å få fullt hus med et angitt antall baller 
eller mindre. Ved to eller flere samtidige vinnere får hver det hele jackpotbeløpet. 
 
Kontoen din får automatisk utbetalt jackpotgevinster kort tid etter at bingospillrunden har blitt 
avsluttet. Kontakt kundesupport dersom du ikke mottar gevinstene dine. 
 
Escalator-jackpoter 

Over tid er det enklest å vinne Escalator-jackpoten. Dersom det ikke kåres en Escalator-
jackpotvinner, vil jackpotballen telle for den neste spillrunden som har en Escalator-jackpot. Den 
vil være litt større, noe som gjør den enklere å vinne. 
 
Når jackpoten er vunnet blir den tilbakestilt til dens opprinnelige ballteller, eller blir inaktiv frem til 
den startes igjen senere. 
 
Dersom det er flere vinnere på samme utrop vil Escalator-jackpoten deles likt mellom alle 
vinnerne. 
 
Progressive jackpoter 

Progressive jackpoter er en jackpot med en verdi som ikke økes når bingobrettene kjøpes. En 
progressiv jackpot blir opprinnelig finansiert med et fast beløp på € 5 000 og øker ettersom 
brettene selges. Jo flere brett som selges i bingoen, desto høyere vokser jackpoten. Avhengig 
av tilgjengeligheten til den progressive jackpoten, kan opptil 2 % av brettsalget i en spesiell 
spillrunde legges til det progressive jackpotbidraget. For å vinne må du få “fullt hus” i et 
bingospill med et bestemt antall baller eller mindre, og du blir varslet om gevinsten. Dersom det 
er flere vinnere av den progressive jackpoten på det samme ballutropet, vil den deles likt mellom 
alle vinnerne. Størrelsen på jackpotene vises i informasjonen for bingospillet. 
 
Når en progressiv jackpot med full verdi har blitt vunnet, blir den satt tilbake til startbeløpet på 
€ 5 000. Det er ingen øvre verdi for den progressive jackpoten. 

 
Fellesjackpoter



Noen jackpoter er satt il å være en ‘fellesjackpot’. Det betyr at en prosentdel av jackpoten 
betales til spiller(e) som aktiverer jackpoten, og at den gjenværende prosentdelen betales til 
andre spillere som har kjøpt brett i den vinnende spillrunden. Delingen betales proporsjonalt til 
antall kjøpte brett for hver runde til hver spiller. Spilleren(e) med kupongen som aktiverer 
jackpoten mottar også en del av fellespotten basert på antall brett de har kjøpt, proporsjonalt til 
antall brett i spillet. Kun spillet hvor jackpoten ble aktivert betaler fellesjackpoten. Halvparten av 
premiepotten vinnes av spilleren(e) som aktiverer den, og den andre halvparten deles likt 
mellom de kvalifiserte spillerne. 
 
Merk at noen jackpoter er nettverksbaserte, noe som betyr at de er tilgjengelig i en rekke 
forskjellige bingorom. 
 
Jackpothenvendelser 

Dersom du har spørsmål om jackpotgevinsten din, kan du sende en e-post til kundesupport hvor 
du oppgir følgende opplysninger: 

● Ditt bingobrukernavn 
● Dato og tidspunkt i spillet du vant jackpoten 
● Spill-ID til bingospillrunden (dette er tilgjengelig i “spillhistorikken”) 

 
Vilkår og betingelser for jackpot 

To eller flere spillere kan dele jackpotpremien i et bingospill, f.eks. dersom spillerne har brett som 
oppfyller premiekriteriene med den samme ballen. Dersom dette skjer og spillerne er kvalifiserte 
for å vinne jackpoten, vil jackpotpengene deles likt mellom vinnerne med mindre det er en fast 
jackpot. 
 
Du er kun kvalifisert til å vinne jackpoter dersom du har kjøpt minst en kupong i et spill som tilbyr 
en jackpot. Kun en jackpot kan vinnes per brettkjøp. Ved kvalifisering til mer enn en jackpot, er 
det den største som utbetales. Relax Gaming Ltd. forbeholder seg retten til å fjerne en jackpot 
når den er vunnet. 
 
Relax Gaming Ltd. forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene og betingelsene når det 
måtte være. 

 
Verdikuponger 
 
Bingo-verdikuponger utbetales automatisk til verdikupongene, og finnes i “Min bingo”. 
 
Saldoen til en bingo-verdikupong kan ikke tas ut, og kan benyttes til å spille bingo og/eller 
minispill i bingo. For å kunne ta ut gevinster fra en verdikupong må du oppfylle 
omsetningskravene for den aktuelle verdikupongen.



Alle gjenværende penger fra verdikuponger brukes før pengesaldoen. Innsatser dekket av 
bingogavekort har et variert bidrag til spillpremiene, avhengig av spillkonfigurasjonen. 
 
Verdikuponger utløper og fjernes dersom verdikupongens utløpsdato er nådd. 

 
Du kan velge å ikke bruke verdikupongene dine, dette gjøres ved å avvise verdikupongen ved å 
trykke på “X”-knappen i øvre høyre hjørnet til gavekortet i delen med “Min bingo”. 
 
Omsetningskrav 

Et omsetningskrav er en multiplikator som representerer antall ganger du må spille gjennom den 
opprinnelige verdikupongverdien før du kan ta ut gevinster. Alle gevinster du får når du spiller et 
spill med et utestående omsetningskrav lagres på verdikodesaldoen frem til du oppfyller 
omsetningskravene. Du kan ikke ta ut penger fra din verdikupongsaldo. I mellomtiden kan du kan 
bruke de ventende pengene til å arbeide mot å oppfylle omsetningskravene. Verdikupongsaldoen 
din blir automatisk vekslet til penger når omsetningskravene er oppfylt. 
 
Vis verdikuponger med omsetningskrav 

Du kan se alle verdikupongene dine, informasjon om tilknyttede omsetningskrav og fremdriften 
din mot å oppfylle kravet fra siden med “Min bingo". 
 
Frigjøre din ventende verdikupongsaldo til penger 

For å frigjøre ventende penger du har til din pengesaldo, må du oppfylle hele omsetningskravet 
for den aktuelle verdikupongen. Når kravene er oppfylt vil alle pengene lagret i verdikupongens 
saldo frigjøres til pengesaldoen din. 
 
En oppbrukt verdikupong 

Dersom verdikupongsaldoen er null vil omsetningskravet strykes og verdikupongen anses som 
oppbrukt. Dette gjelder ikke ved følgende tilfeller: Du har kjøpt brett for fremtidige spill mens 
verdikupongsaldoen din har utestående omsetningskrav. I dette tilfellet forblir verdikupongen 
åpen frem til enten omsetningskravene er oppfylt, eller spillrunden har blitt spilt. 
 
Et eksempel vises nedenfor: 

● Spiller A mottar en bingoverdikupong på € 10 med et omsetningskrav på to (2) ganger. 
● Spilleren må bruke minst € 20 på bingo ved å benytte verdikupongens saldo. Når dette 

er gjort vil verdikupongens saldo veksles til pengesaldo. 
● Dersom spillerens verdikupong på noe tidspunkt når null, vil eventuelle utestående 

omsetningskrav fjernes og verdikupongen settes som “klarert” når spillrunden du 
har kjøpt brettene til med verdikupongsaldoen har blitt spilt. 

● Dersom du har en saldo på verdikupongen din og omsetningskravene ikke er oppfylt, 
vil verdikupongsalen brukes først for kjøp av bingobrett.



Vilkår og betingelser for omsetningskrav 
Ved å benytte en verdikupong er spilleren underlagt omsetningskravene som gjelder for den 
aktuelle verdikupongen. Verdikuponger med omsetningskrav krever av spilleren bruker en 
multippel av den originale verdikupongsaldoen før gevinster kan returneres som penger. Dersom 
f.eks. verdikupongens verdi er € 10 og omsetningskravets multiplikator er 2, betyr det at spilleren 
må bruke € 20 med verdikupongsaldoen før gevinstene kan flyttes til pengesaldoen. 
 
Når en spiller mottar verdikupongene kan de melde seg av når det måtte være, ved å fjerne 
verdikupongen fra delen med “Min bingo”. Dersom verdikupongen fjernes eller utløper, vil 
eventuelle gjenværende penger på verdikupongen tas tilbake og omsetningskravet fjernes. 
Fjernes en verdikupong får ikke spilleren den tilbake. 
 
Relax Gaming Ltd. forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene og betingelsene for 
omsetningskravene. 
 
Relax Gaming Ltd. forbeholder seg retten til å trekke tilbake enhver verdikupong og/eller 
ventende belønning fra en spillers saldo når det måtte være. 
 
Oppdrag 
 
Oppdragene er en funksjon med gratis deltakelse. De lages spesielt, og hvert oppdrag består 
av en eller flere deler. Disse har ett eller flere oppgaver. Når en spiller bestemmer seg for å 
melde seg på et oppdrag ved å trykke på START OPPDRAG-knappen, kan spilleren delta og 
vinne premier dersom oppgavene eller oppdraget fullføres (avhenger av oppdragets 
oppbygning). Dersom spillerne ikke melder seg inn ved å trykke på knappen med START 
OPPDRAG, gjøres det ingen fremdrift i oppdragsoppgavene eller -delene, og følgelig kan det 
ikke hentes noen premier. Oppdragene har et tydelig oppgitt utløpstidspunkt og deres 
deler/oppgaver eller selve oppdraget må fullføres før dette tidspunktet for å vinne premier. 
 
Premiene for å fullføre en oppgave, enn del av et oppdrag eller selve oppdraget utbetales 
automatisk til spillerens konto. Alle andre regler og betingelser relatert til oppdrag vises i 
oppdragsbeskrivelsen. 
 
Skrapelodd 
 
Det er mulig å motta skrapelodd i bingo via spesialkampanjer. Skrapeloddene brukes gratis, 
men utløper dersom de ikke brukes i tide. Avhengig av innstillingene deres kan de gi premier, 
som varierer mellom et nytt gratis skrapelodd, verdikuponger, gratisspinn i minispillene, penger 
eller andre spesialpremier. Dette fremgår av skrapeloddets kampanjeregler. 
 
Etter at skrapeloddet har utløpet er det ikke mulig å bruke det eller hente noen premier med det.



Valuta 
 
Dersom spillerens valuta ikke er i € (euro), vil kupongkjøp, spillgevinster osv. veksles fra 
hovedvalutaen og vises i spillerens lokale valuta i bingoklienten. Eventuelle valutavekslinger 
gjøres med den samme kursen for å sørge for rettferdig og lik vekslingskurs. 
 
Tilfeldighet 
 
Rekkefølgen bingoballene trekkes avgjøres av en tilfeldig tallgenerator (RNG). Relax Gaming 
Ltd. benytter en lisensiert (MGA & AGCC) kryptografisk sterk RNG, selvutviklet av Relax 
Gaming Ltd. Dette sikre at utfallet til hvert spill er fullstendig tilfeldig. 
 
RTP 
 
Alle bingospillene har en varierende utbetaling tilknyttet seg, og garanterer premier når spilløkten 
er fullført. Returen til spilleren (RTP) i et gitt bingospill er et garantert beløp som utbetales. Dette 
avgjøres basert på totalt antall brett kjøpt til bingospillrunden, og er minst på 70 % (prosent). 
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