Bäste Läsare
Det råder värmebölja och fotbollsfeber i Sverige!
Idag fortsätter fotbolls-VM med de första två kvartsfinalerna.
16:00 Uruguay-Frankrike
20:00 Brasilien-Belgien

Spännande blir det!
Imorgon lär miljontals svenskar se matchen mot England.
England är stora favoriter att gå vidare. Men vi svenskar gillar att vara ”underdogs” och har
redan sett till att skicka hem flera andra lag/länder som också var klara favoriter innan
matcherna.
Passa på att krydda spänningen ytterligare några nivåer genom att spela på kvartsfinalerna.
Just nu har spelbolagen grymt bra erbjudande på matcherna från VM. Här finns det riktigt
bra chanser att tjäna pengar!
De erbjuder extra bra odds, riktigt bra insättningsbonusar och riskfria-spel!
Dessa erbjudanden gäller alltid enbart för nya kunder hos respektive spelbolag.
Vad sägs exempelvis om att kunna spela på morgondagens match mellan Sverige och
England till oddset 17.0 att Sverige går vidare till semi-final!
Tror du på Sverige?
En satsad 50-lapp kan ge tillbaka så mycket som 800 kronor på Sverige går vidare till
semifinalen!

Fredag den 6 juli 2018 – Brasilien-Belgien
Erbjudande 1: Från 888 Sport

888Sport är ett väletablerat spelbolag med all information på svenska på sin sida.
De kör nu under VM en mycket bra kampanj riktad mot den svenska publiken.
Ett erbjudande som du bör ta vara på, den består av olika delar:
1: Förbättrade odds
Gäller marknaden vilket lag som går vidare Brasilien eller Belgien.
Satsa 50 kronor med odds på 8.0 för att Brasilien går vidare eller om du tror mer på att
Belgien ska gå vidare så får du oddset 13.0.
2: Insättningsbonus på 200%
Upp till 1000 kronor.
Sätt in 500 kronor och få totalt 1500 kronor att spela med!
3: Gratisspel på 200 kronor på valfri VM-match
Detta gratisspel får du från 888 Sport.

Öppna konto på 888 Sport genom att klicka här!
OBS – Väldigt viktigt!
När du sätter in pengar ANGE bonuskoden: 200BONUS
Erbjudande 2: Betfair

Betfair har också ett riktigt bra erbjudande med ett riskfritt spel på upp till 1000 kronor på
dagens match mellan Brasilien och Belgien.
Satsa på vinst för Brasilien eller Belgien eller på ett oavgjort resultat.
Om ditt spel förlorar, får du insatsen tillbaka i form av ett gratisspel, upp till 1 000 kr. Gäller
endast ditt första spel placerat på Matchresultat-marknaden.
Just detta erbjudande gäller matchen mellan Brasilien och Belgien idag!

Öppna konto på Betfair genom att klicka här!
OBS – Väldigt viktigt!
När du sätter in pengar ANGE bonuskoden: ZFBMDM

Lördag den 7 juli 2018 – Sverige-England
Erbjudande 1: Från 888 Sport

Vad sägs om att få oddset 17.0 på att Sverige går vidare till semi-final.
Satsa 50 kronor och ha chansen att vinna 800 kronor!
Dessutom igen från 888 Sport:
- 200% insättningsbonus upp till 1000 kronor.
- 200 kronor i ett riskfritt spel på valfri VM-match.

Öppna konto på 888 Sport genom att klicka här
OBS – Väldigt viktigt!
När du sätter in pengar ANGE bonuskoden: 200BONUS
OBS!
Läs alltid igenom villkor och regler kring dessa erbjudande på spelbolagens egna hemsidor.

HEJA SVERIGE!!!
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