BILAGA C

- Spelkonceptbeskrivning för landbaserat
kommersiellt spel – varuspelsautomater, enligt
9 kap. 3 § spellagen (2018:1138) ver 1.0
1. Spelutbud - Ange de spel ansökan avser
Typ av spelautomat

Antal

Namn på spelautomat

Tillverkare

Beskrivning för respektive varuspelsautomat som ansökan avser ska bifogas. Beskrivningen ska inkludera vilken insats som ska erläggas.
Beskriv typ av varuvinst

Värde

Om ansökan avser fler varuvinster ska dessa skrivas ner i bilaga och bifogas ansökan.

2. Krav på konsumentskydd
Har sökanden rutiner och bemanning för hantering av klagomål och andra frågor om de
spel som ansökan avser?
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3. Spelregler
Spelregler för respektive spel som ansökan avser ska bifogas
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Vägledning
Punkt 1. Spelutbud
Sökanden ska med fullständiga beskrivningar av respektive varuautomat beskriva de spel som ansökan avser.
Beskrivningen för respektive spel ska vara så detaljerad
och precis så att spelmyndigheten kan göra en bedömning av spelformen, spelet, förutsättningarna för spelet
som ska vara lämpligt ur allmän synpunkt och bedrivas
på ett sunt och säkert sätt.

Punkt 3. Spelregler
Spelregler för respektive varuspelsautomat som ansökan avser ska bifogas.
Bilagor som ska bifogas spelkonceptbeskrivningen
1. Beskrivning för respektive varuspelsautomat
2. Spelregler för respektive varuspelsautomat

En licens att tillhandahålla landbaserad kommersiellt
spel i form av varuspelsautomater får ges i samband
med offentlig nöjestillställning i form av tivoli eller liknande.
Beskrivningen av varuspelsautomaterna ska omfatta typ
av varuspelsautomat, antal, namn och tillverkare av varuspelsautomaten. Med typ av varuspelsautomat avses
t.ex. kran, lyftare eller liknande. Insatsen för respektive
automat som ansökan avser ska framgå av beskrivningen. Värdet av en insats i ett spel på en varuspelsautomat
får uppgå till högst 1/4000 prisbasbelopp. Vidare ska
sökanden beskriva vilken typ av varuvinst som ska finnas i respektive maskin inklusive värde för vinsterna.
Värdet av en vinst från en varuspelsautomat får uppgå
till högst 1/300 prisbasbelopp för varje vinstmöjlighet.
Punkt 2. Krav på konsumentskydd
En licenshavare ska informera en spelare om vilka
spel som erbjuds, kostnaderna för deltagande och vart
spelaren kan rikta frågor eller klagomål. Minderårigas
deltagande i spel och problemspelande ska förebyggas
och motverkas. Vidare ska spelen vara rättvisa och pålitliga, vinster från spelen ska betalas ut och spelreglerna
ska vara klara, tydliga och lättillgängliga. En spelare ska
också kunna framföra klagomål rörande spelen direkt
till licenshavarna och kunna få svar på frågor och synpunkter. Därför finns det krav på att det finns rutiner
och bemanning av en kundtjänst för hantering av klagomål och andra frågor.
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