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1 Inledning
Dessa Spelregler omfattar Spelformen Bingo. Spelreglerna omfattar även Tilläggsspelen Bokstaven och
Slutsiffran.
Syftet med dessa Spelregler är att beskriva dels hur Bingo fungerar och dels vilka rättigheter och
skyldigheter som gäller både för Svenska Spel och Kund vid spel av Bingo.

1.1

Tillämpliga villkor

Spel på Bingo regleras av villkoren i såväl dessa Spelregler som i de Allmänna Kundvillkoren.
De Allmänna Kundvillkoren innehåller bestämmelser som är gemensamma för samtliga Spelformer
avseende exempelvis giltighet av spel, reklamation och ansvarsbestämmelser. De Allmänna
Kundvillkoren innehåller också särskilda bestämmelser beroende på Spelsätt, avseende exempelvis
spelinlämning, vinstutbetalning m.m. Om de Allmänna Kundvillkoren i något avseende skiljer sig från
Spelreglerna för en viss Spelform, äger Spelreglerna företräde.
Vid var tid gällande Spelregler och Allmänna Kundvillkor finns publicerade på Spelsajten.

1.2

Möjliga Spelsätt

För deltagande i Spelomgång i Bingo ska spel inlämnas via Spelsajten.

1.3

Spelreglernas giltighetstid

Dessa Spelregler gäller för spel som inlämnats från och med den 2 juni 2014.

1.4

Begrepp och definitioner

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

Allmänna Kundvillkor

Kundvillkor som omfattar alla Svenska Spels Spelformer och Spelsätt,
undantaget Casino Cosmopol, bl.a. avseende åldersgränser, giltighet av
spel, reklamation, ansvar och vinstutbetalning.

Centraldator

Dator som ägs av Svenska Spel och där spel registreras och eventuell
vinst beräknas.

Grundspelform

Spelform som kan spelas fristående från andra Spelformer. I dessa
Spelregler avses med Grundspelform: Bingo Klassisk Bingo,
Mönsterbingo respektive Variantbingo.

Kund

Den person som spelar på någon av Svenska Spels Spelformer.
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Multispel

Bingospel i vilket dragning sker löpande under vissa bestämda tider. För
att dragning på Multispel ska starta krävs att ett visst antal Kunder deltar i
spelet. Har erforderligt antal deltagare inte anmält sig och erlagt insats
vid tiden för en dragning inställs dragningen och insatserna återbetalas.

Singelspel

Bingospel i vilket dragning sker så snart Kunden erlagt insats.

Spelsajten

Svenska Spels hemsida på www.svenskaspel.se, på vilken olika
Spelformer erbjuds.

Spelform

Samtliga spel och lotterier som Svenska Spel tillhandahåller, till exempel
Lotto, Keno, Stryktipset, Oddset, Poker, Triss, spel på värdeautomater
m.fl.

Spelomgång

Spelomgången avser, om inte annat meddelas, tiden från
Spelomgångens Spelstopp till dess att dragning har genomförts av
Svenska Spel.

Spelregler

Spelspecifika regler som i detalj reglerar respektive Spelform och som
innehåller bestämmelser om hur Spelformen går till, hur vinstfördelningen
ser ut, m.m. Varje Spelform har egna Spelregler.

Spelstopp

Den sista tidpunkt då spel kan inlämnas avseende den ifrågavarande
Spelomgången enligt Svenska Spels bestämmande, varvid
spelmottagningen för den ifrågavarande Spelomgången centralt stängs
av Svenska Spel. Tidpunkten för respektive Spelomgångs Spelstopp
framgår av information på Spelsajten.

Spelsätt

Ett sätt på vilket en Kund kan spela på Svenska Spels olika Spelformer,
t.ex. spel på Internet, spel hos Ombud eller spel i värdeautomater.

Tilläggsspel

Spelform som inte kan spelas fristående från andra Spelformer, utan
endast kan kombineras med någon annan Spelform som utgör
Grundspelsform. I dessa Spelregler avses med Tilläggsspel Bokstaven
och Slutsiffran.

2 Specifika Spelregler per Spelform
2.1

Spelregler Bingo

Utöver dessa specifika Spelregler gäller även för Bingo de Allmänna Kundvillkoren.
2.1.1

Beskrivning av Bingo

Kund som spelar Bingo deltar i en nummerdragning.
2.1.2

Spelvarianter och kombinationer

Bingo finns i form av Klassisk Bingo, Mönsterbingo och Variantbingo. Inom var och en av dessa varianter
av Bingo kan olika namngivna Spelomgångar anordnas.
Vilka Spelomgångar inom Klassisk Bingo, Mönsterbingo och Variantbingo som anordnas varierar från tid
till annan. På Spelsajten ges information om aktuella Spelomgångar.
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2.1.3

Singelspel och Multispel

Bingo kan spelas som Singelspel eller Multispel (se närmare under punkt 2.1.6).
En särskild form av Multispel är Stegen som anordnas i omgångar (se närmare under punkt 2.1.6).
2.1.4

Spelinlämning

För deltagande i Bingo ska Kund koppla upp sig mot Spelsajten och där välja att spela Bingo. Då visas
en meny med aktuella och spelbara Spelomgångar. Kunden anger där vilken Spelomgång Kunden
önskar delta i. Kund kan välja att delta med en eller flera spelbrickor i vardera Spelomgång. Svenska
Spel kan för en enskild Spelomgång begränsa det antal brickor en Kund maximalt kan köpa. Sådan
begränsning framgår i förekommande fall av den information som lämnas i samband med den aktuella
Spelomgången.
I samband med respektive Spelomgång finns en länk till vinstplan för spelet. Vid Spelomgång med
Jackpot visas också aktuellt värde på jackpotten.
Vid Multispel visas insats per bricka, hur många Kunder och brickor som dittills har anmält sig till
dragningen samt hur lång tid som återstår till dragningen.
Kunden ska välja vilken eller vilka av de brickor som visas som Kunden vill delta med och därefter klicka
på knappen för Betala/Starta.
Då Kunden har klickat på Betala/Starta och bekräftat detta val två gånger startar dragningen omedelbart
(Singelspel) respektive är Kunden anmäld till nästa dragning (Multispel).
Kunden kan när som helst, fram till dess att köpet av spelet slutligen är bekräftat, avbryta och återgå till
bingomenyn. Efter att Kunden slutligen bekräftat betalningen kan köpet av spelet inte återkallas.
Brickan för Klassisk Bingo och Mönsterbingo har ett spelfält. Brickan för Variantbingo består av tre
spelfält.
I vissa Spelomgångar är en ruta i spelfältet markerad med texten ”Fri”, vilket innebär att den är en friruta.
Friruta kan användas för vinstutfall enligt vad som framgår av punkt 2.1.7.
2.1.5

Insatser

För varje Spelomgång ges information om insats för att delta i med spel på en bricka i Spelomgången.
Singelspel
Vid Singelspel kan Kunden bland ett antal tillåtna insatsbelopp själv välja insats per bricka alternativt
acceptera den förvalda insats som visas.
Multispel
Vid Multispel är insatsen per bricka fast och lika för alla Kunder som deltar i samma Spelomgång.
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2.1.6

Fastställande av spelresultat

För varje Spelomgång ges information om bl a krav för vinst.
Bingodragning sker genom slumpgenerering i spelsystemet av nummer i intervallet 1-75 eller 1-90.
Dragningen sker utan återläggning vilket innebär att ett draget nummer inte kan dras en gång till i samma
dragning.
Under dragningens gång redovisas dragna nummer. Kunden kan välja mellan automatisk eller manuell
markering av dragna nummer. Vid manuell markering kan Kunden inte markera andra nummer än de
som har dragits.
Singelspel
Vid Singelspel dras så många nummer som behövs för att Kunden ska uppnå något av de resultat som
krävs för vinst, dock högst så många nummer som anges i vinstplanen för spelet.
Multispel
Vid Multispel dras så många nummer som behövs för att någon deltagare ska uppnå det resultat som
krävs för vinst. Vid Multispel inom Stegen dras dessutom att visst antal extra nummer enligt vad som
sägs nedan.
Stegen
Varje Spelomgång av Stegen består av ett antal deldragningar i följd. Alla som deltar i viss Spelomgång
av Stegen är med i Spelomgångens första deldragning. För att gå vidare till ytterligare deldragningar
krävs att visst resultat uppnås enligt vad som nedan sägs.
I alla deldragningar utom den sista dras, efter att deldragningens vinst utfallit, ett visst antal extra
nummer. Alla som efter att de extra numren dragits uppnått det resultat som krävdes för vinst erhåller en
bricka i nästa deldragning. För dem som inte erhåller en bricka i nästa deldragning är Spelomgången
slut.
Skulle i viss deldragning, efter att de extra numren dragits enligt stycket ovan, endast en Kund erhålla
bricka till nästa deldragning är Spelomgången slut.
Variantbingo
Dragningen på Variantbingo är uppdelad i fem delar. För varje deldragning gäller en vinstplan
(Singelspel) respektive krav för vinst (Multispel) och varje deldragning utförs enligt bestämmelserna
ovan. Nummer som dragits under viss deldragning kvarstår och får tillgodoräknas även för efterföljande
deldragning.
2.1.7

Beräkning av vinst

För Bingo (Grundspel respektive Tilläggsspel) som är Multispel anslås 50 % av insatserna till vinstmedel,
vilka fördelas i en eller flera vinstgrupper enligt den vinstplan som finns för, och presenteras i samband
med, varje Spelomgång. För Bingo som utgör Singelspel anslås upp till 55 % av insatserna till
vinstmedel. I vissa Spelomgångar avsätts viss andel av de insatser som anslagits som vinstmedel till en
Jackpot, vilken kan utgå i den aktuella omgången eller i senare omgång.
Varje spelfält som deltar i en Spelomgång räknas som ett fristående spel.
Vinst utfaller på spelfält där de dragna numren i spelfältet inkl eventuell friruta bildar det mönster eller
motsvarande som enligt vinstplanen krävs för vinst.
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Om det resultat som Kunden erhåller motsvarar ett vinnande resultat enligt vinstplanen erhåller Kunden
motsvarande vinstbelopp.
Singelspel
Vid Singelspel spelar Kund ensam mot en fast vinstplan. Vinstplanen har ett antal vinstnivåer. För vinst i
viss vinstnivå krävs att Kunden uppnår ett visst resultat inom ett visst antal dragna nummer
Multispel
Vid Multispel deltar flera Kunder i samma dragning och spelar mot varandra om en vinstpott. I
vinstplanen anges vilket resultat som krävs för att vinna vinstpotten. Den Kund som först uppnår det
resultat som krävs för vinst vinner dragningens vinstpott. Uppnår flera Kunder samtidigt det resultat som
krävs för vinst delar de vinstpotten lika mellan sig.
Stegen
Varje deldragning i en Spelomgång har en egen vinstplan och vinst på deldragning erhålls enligt reglerna
för Multispel. Om endast en Kund erhållit bricka till nästa deldragning vinner Kunden även de
vinstsummor som avsatts för återstående deldragningar i omgången utan att dessa behöver genomföras.
Jackpot
I vissa Spelomgångar med Multispel avsätts viss andel av de insatser som anslagits som vinstmedel till
en Jackpot. I vinstplanen för Spelomgången anges krav för vinst av Jackpot.
Den Kund som först uppnår det resultat som krävs för vinst av Jackpot vinner Jackpot (se dock reglerna
om vinstregn nedan). Uppnår flera Kunder samtidigt det resultat som krävs för vinst av Jackpot delar de
den lika mellan sig.
Om ingen Kund vinner Jackpot i viss Spelomgång går den vidare till nästa Spelomgång med samma
namngivet bingospel på Bingo. Den eller de som vinner Jackpot vinner även Spelomgångens ordinarie
vinstpott.
Om en typ av Bingo med Jackpot upphör beslutar Svenska Spel hur de medel som i förekommande fall
finns i Jackpot efter den sista Spelomgången ska disponeras.
Vinstregn
I vissa spelomgångar med Multispel och med Jackpot kan Vinstregn förekomma.
Vinstregn innebär att en förutbestämd, i vinstplanen för den aktuella Spelomgången angiven, andel av
Jackpot går till den Kund, eller de Kunder, som först uppnår det resultat som krävs för vinst av Jackpot
(vinnande brickor). Resterande del av jackpotten fördelas med lika delar på var och en av alla de
resterande (icke vinnande) brickor som har deltagit i Spelomgången.
Av vinstplanen för respektive Spelomgång framgår om Spelomgången har Vinstregn och, i
förekommande fall, vilken andel av jackpotten som tillfaller de vinnande brickorna respektive de icke
vinnande brickorna.
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2.2
2.2.1

Spelregler Tilläggsspel
Spelregler Bokstaven respektive Slutsiffran

Bokstaven och Slutsiffran är Tilläggsspel som Svenska Spel kan erbjuda i samband med Klassisk Bingo
och Variantbingo som spelas som Multispel. I Bokstaven ska Kunden förutsäga vilken bokstavskolumn
den sist dragna Bollen i den aktuella Spelomgången hamnar i (B, I, N, G eller O). I Slutsiffran ska
Kunden förutsäga vilken slutsiffra, 0-9, den sist dragna Bollen i Spelomgången har.
Insatsen för Bokstaven och Slutsiffran är 5, 10, 15 eller 20 kronor per Spelomgång.
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