Spelregler
Datorsimulerade automatspel, kasinospel samt vadhållning
på elektroniskt simulerade sporthändelser
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1 Inledning
Dessa Spelregler gäller för datorsimulerade automatspel och kasinospel (kommersiellt onlinespel) samt
vadhållning på elektroniskt simulerade sporthändelser som omfattar flera olika Spelformer enligt vad som
anges nedan.
De spel som dessa Spelregler omfattar tillhandahålls av Svenska Spel Sport & Casino AB, org. nr 5591284731, Norra Hansegatan 17, 621 39 Visby (”Spelbolaget”), under licenser från Spelinspektionen.
Spelbolaget står under Spelinspektionens tillsyn.
Dessa Spelregler omfattar inte spel som (i) Spelbolaget tillhandahåller via sin pokerklient, och (ii)
Spelbolagets systerbolag, Casino Cosmopol AB, tillhandahåller på sina fysiska kasinon.
Syftet med dessa Spelregler är att beskriva dels hur spelen fungerar och dels vilka rättigheter och
skyldigheter som gäller både för Spelbolaget och Kund vid spel på någon av de Spelformer som anges
nedan.

1.1

Tillämpliga villkor

Spel på någon av Spelformerna regleras av villkoren i dessa Spelregler, Spelbolagets Kundvillkor och de
Spelspecifika Villkoren.
Dessa Spelregler är uppdelade i ett avsnitt med bestämmelser som är gemensamma för alla Spelformerna
(avsnitt 2) och ett avsnitt med beskrivningar av respektive Spelform (avsnitt 3).
Kundvillkor innehåller bestämmelser som är gemensamma för samtliga Spelformer avseende exempelvis
giltighet av spel, reklamation, ansvarsbestämmelser och hur Kundvillkor och Spelregler kan ändras. Om
Kundvillkoren i något avseende skiljer sig från dessa Spelregler, äger Spelreglerna företräde. Om
Spelreglerna i något avseende skiljer sig från de Spelspecifika Villkoren, äger de Spelspecifika Villkoren
företräde.
Vid var tid gällande Spelregler, Kundvillkor och Spelspecifika Villkor finns på Spelsajten.

1.2

Allmänt om Spelformerna

Spelformerna utgörs antingen av datorsimulerat automatspel (även kallade ”hjulspel” eller ”slots”), digitala
bordsspel eller live streamad webb-tv sändning även kallat ”Live Casino” med riktiga dealers/croupiers och
spelbord, samt vadhållning på elektroniskt simulerade sporthändelser (även kallat Virtual Sports).

1.3

Möjliga Spelsätt

Deltagande i spel kan endast ske på Spelsajten eller via mobila applikationer. Endast den som innehar
Spelkonto hos Spelbolaget kan delta.

1.4

Spelreglernas giltighetstid

Dessa Spelregler gäller från och med den 16 maj 2019 och ersätter således tidigare spelregler daterade
den 1 januari 2019.

1.5

Begrepp och definitioner

Nedan följer en lista med begrepp och definitioner som används i dessa Spelregler.

Kund

Den fysiska person som spelar på någon av Spelbolagets
Spelformer eller nyttjar någon av Spelbolagets övriga tjänster.

Kundvillkor

Kundvillkor som omfattar alla Spelbolagets Spelformer och Spelsätt,
bl.a. avseende åldersgränser, giltighet av spel, reklamation, ansvar
och vinstutbetalning.

Spelkonto

Ett konto hos Spelbolaget för insatser och utbetalningar vid spel
samt registrering av spel.
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Spelsajten

Webbsidan spela.svenskaspel.se

Spelform

Samtliga spel och lotterier som Spelbolaget tillhandahåller, till
exempel Stryktipset, Oddset, Poker m.fl. I dessa Spelregler betyder
Spelform även olika typer/varianter av kasinospel samt vadhållning
på elektroniskt simulerade sportspel online.

Spelregler

Dessa spelregler.

Spelspecifika Villkor

De spelspecifika villkor som gäller för respektive spel i vilka bland
annat vinstplan (spelets avkastning samt fördelningen av denna),
eventuell jackpot och värdet på denna, samt andra för det aktuella
spelet relevanta villkor framgår. Spelspecifika Villkor tillhandahålls
direkt i spelet av den spelleverantör som Spelbolaget har avtal med
och som erbjuder det aktuella spelet till Spelbolagets Kunder.

Spelsätt

Ett sätt på vilket en Kund kan spela på Spelbolagets olika
Spelformer, t.ex. spel på Internet eller spel hos Ombud.

2 Gemensamma bestämmelser
Utöver de gemensamma bestämmelser som står i detta avsnitt 2 gäller även de beskrivningar av respektive
Spelform som står i avsnitt 3 nedan samt Kundvillkoren.

2.1

Alias

Vid deltagande i vissa Spelformer kan Kund behöva ange under vilken beteckning (s.k. ”Alias”) Kund vill
spela. Detta Alias är därefter den beteckning Kund kommer spela med i den aktuella Spelformen. Kund
kan komma att behöva ange olika Alias för olika Spelformer.

2.2

Spelinlämning

För deltagande i spelen behöver Kunden gå in på Spelsajten (vilket sker automatiskt i mobila applikationer)
och där välja ”Casino”, ”Live Casino” eller ”Virtual Sports” i vilken visas en vy med aktuella och aktiva spel.
Kunden anger där vilket spel Kund önskar delta i. Kunden kan välja vilken insats som Kunden vill delta
med och därefter klicka på knappen för Starta/Spinn/Spela. Då Kunden har valt insats och klickat på
Starta/Spinn/Spela är spelet bekräftat och spelomgången startar omedelbart respektive är Kunden anmäld
till nästa dragning/omgång (Live Casino, Virtual Sports).

2.3

Insatser

För varje spelomgång ges information om insats för att delta.

2.4

Avslutande av spel

Kund kan efter en avslutad spelomgång välja att avsluta spel genom att lämna det spel i vilken Kund
deltagit.

2.5

Vinstutbetalning

För varje spel ges information om bl.a. krav för vinst och beräkning av vinst i vinstplanen som återfinns i
de Spelspecifika Villkoren. Vad som allmänt gäller för vinstutbetalning framgår i Kundvillkoren.

2.6

Jackpots

Vissa spel har en jackpot som kan vara enskild för ett specifikt spel eller delas med flera spel. Avkastning
samt vinstberäkning för jackpots hittas i respektive spels vinstplan i de Spelspecifika Villkoren.
Vissa spel har jackpot(s) till vilka flera olika spelbolag bidrar, svenska som utländska (”Gemensamt
Jackpotspel”). Sådana gemensamma jackpots ackumuleras som regel i EUR men utbetalning av vinst till
Kund sker i SEK. Härvid gäller den växlingskurs EUR/SEK som tillämpas av den bank som Spelbolaget
vid var tid använder för vinstutbetalning. Detta innebär att, pga. valutakursfluktuationer, det jackpotbelopp
som angetts i spelet vid vinsttillfället kan komma att justeras både upp och ner fram tills dess Kunden fått
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vinsten utbetald. Vidare finns bestämmelser om vinstavrundning i Kundvillkoren. Om Spelbolagets avtal
gällande ett Gemensamt Jackpotspel upphör, och Spelbolaget som konsekvens därav tvingas upphöra
med att erbjuda det Gemensamma Jackpotspelet på Spelsajten, kan Kund fortfarande spela spelet hos
andra spelbolag online som erbjuder detta spel. De Gemensamma Jackpotspel som Spelbolaget erbjuder
spelas som regel på Malta.

2.7

Tekniska avbrott och andra störningar

Skulle Spelbolagets egna eller underleverantörs spelsystem upphöra att fungera avbryts allt spel och
insatser som gjorts av Kund i pågående spelomgång återbetalas till respektive Kund.
Skulle Kunds uppkoppling sluta att fungera under pågående spelomgång kommer omgången slutföras
utan Kunds medverkan. Inbetalda insatser är gällande och eventuell vinst kommer utbetalas enligt
vinsttabell. Spelresultat kan Kund återfinna i kontohistoriken.
Skulle Spelbolagets egna eller underleverantörs spelsystem upphöra att fungera och återbetalning av
insatser inte ske i enlighet med ovan, äger Spelbolaget rätt att bedöma hur eventuell återbetalning av
sådana medel ska ske.

2.8

Övrigt

Genom att deltaga i de spel som beskrivs i dessa Spelregler är Kund införstådd med och accepterar
följande (i den utsträckning tvingande regelverk tillåter):
a) Kund ska endast rikta klagomål och skadeståndsanspråk till följd av spel mot Spelbolaget (och inte mot
de spelleverantörer som Spelbolaget har avtal med och som erbjuder det aktuella spelet via
Spelbolaget), dock ej gällande tvist rörande immateriella äganderättigheter för vilka Kunden ska vända
sig direkt till spelleverantören;
b) Kund får endast använda spelen för spel i enlighet med Kundvillkoren, Spelreglerna och de
Spelspecifika Villkoren;
c) Kund ska inte ”reverse engineer”, dekompliera eller kopiera spel, försöka härleda källkod från spel eller
i övrigt göra intrång i spelens upphovsrätt;
d) Kund får inte tillämpa korträkning i samband med spel på Black Jack (varken genom användande av
särskild mjukvara eller annorledes). Detta är att betrakta som fusk och regelbrott;
e) Kund får inte spela (varken för riktiga pengar eller eventuellt demospel) på de spel som anges i dessa
Spelregler när Kund befinner sig utanför svenskt territorium;
f) Kund får inte, i syfte att tvätta pengar eller av andra skäl, systematiskt och med uppsåt förlora pengar
på spelen (exempelvis genom s.k. matched betting / opposite betting);
g) Kund är införstådd med att samtliga immateriella rättigheter (exempelvis varumärken, bilder, grafik,
texter, musik, koncept och metoder (“IP-rättigheter”) som finns i de Spelformer som dessa Spelregler
avser, tillhör Spelbolaget och/eller Spelbolagets leverantörer och partners. Kund har inte rätt att
begagna sig av eller på annat sätt använda några IP-rättigheter oavsett syfte, utom i enlighet med
gällande lagstiftning;
h) Spelbolaget förbehåller sig rätten att, pga. legala skäl eller andra orsaker, när som helst ta bort spel
(eller komponent av spel, exempelvis en jackpot) – inklusive Gemensamma Jackpotspel – från det
spelutbud som från tid till annan erbjuds Kunderna på Spelsajten.

3 Beskrivning av respektive Spelform
3.1

Datorsimulerade automatspel

Kund som spelar på datorsimulerade automatspel deltar i en slumpgenerarad dragning som kan te sig
olika beroende på det specifika spelets utformning och egenskaper, exempelvis kan det visualiseras i form
av olika symboler som slumpvis placerar sig på aktuell spelplan och eventuell vinst beräknas utefter
vinstplanen för respektive spel.
Det är alltid slumpen som avgör utfallet av datorsimulerade automatspel.
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3.2

Kasinospel

Kasinospel utgörs av bordsspel (som exempelvis blackjack, roulett och baccarat) enligt följande varianter:
Digitala bordsspel: Kund deltar i en slumpgenerarad dragning som kan te sig olika beroende på spelets
utformning och egenskaper. Spelen utgörs av datorprogram (mjukvara) där spelbord och dealers/croupiers
visualiseras digitalt/grafiskt för Kund. Eventuell vinst beräknas utifrån vinstplanen för respektive bordsspel.
Live Casino: Spelen streamas i realtid från en studio eller ett fysiskt landbaserat kasino med riktiga
spelbord och dealers/croupiers. Språket kan vara engelska eller svenska beroende på vilket spelbord Kund
väljer att spela. Kundservice finns alltid tillgänglig på svenska (för kontaktinformation, se Kundvillkoren).
Eventuell vinst beräknas utifrån vinstplanen för respektive bordsspel.
Det är alltid slumpen som avgör utfallet av kasinospel.

3.3

Vadhållning på elektroniskt simulerade sporthändelser

Virtual Sports: Virtual Sports påminner om att lägga ett vad på en riktig sporthändelse. Till skillnad mot
vadhållning på riktiga sporthändelser bestäms dock resultatet i virtual sports av en slumpmässig
nummergenerator (RNG) med viktning som tillämpas proportionerligt mot de angivna oddsen. Olika typer
av odds kommer finnas spelbara beroende på spelobjekt – t.ex under/över antal mål, halvtidsresultat och
vinnarspel i Fotboll. Fullständiga regler för det aktuella spelet återfinns i de Spelspecifika Villkoren.
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