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Evolutions Side Bet City med 80-talstema stärker pokerutbudet 

Evolution Gaming, ledande leverantör av live casino-lösningar, har lanserat Side Bet City, ett unikt 

pokerrum med 80-talstema som utökar bolagets redan omfattande utbud av livepoker.  

Side Bet City transporterar spelarna tillbaka till 1985 och ett pokerrum i Las Vegas-stil med ljusa 

neonlampor för en autentisk storstadskänsla nattetid. 

Side Bet City är ett snabbt och underhållande pokerspel som inte spelas mot croupieren utan mot bordet 

för ett obegränsat antal onlinespelare. Spelarna satsar enkelt på om de kommer vinna på en tre-, fem- eller 

sjukortshand, eller alternativet ’All Lose’. Spelaren kan satsa på vilken kombination som helst av dessa i Side 

Bet City. 

De vinnande händerna baseras på alla de vanliga pokerhänderna och inga beslut krävs från spelaren efter 

att man gjort sin satsning. Om en spelare vinner meddelas detta på skärmen.  

-Vi är mycket exalterade över potentialen i Side Bet City eftersom det adderar något väldigt annorlunda till 

vårt redan omfattande utbud av pokervarianter. Side Bet City är ett snabbt, enkelt pokerspel med stora 

utbetalningar, allt förpackat i 80-talstema, säger Todd Hauhalter, Chief Product Officer hos Evolution, och 

fortsätter: 

-Vi tror att spelet kommer attrahera en bred grupp av spelare tack vare dess uppbyggnad. Spelare som är 

nya till poker kommer uppskatta det som en enkel och underhållande introduktion till spelet. Mer erfarna 

pokerspelare kommer samtidigt tycka om spelet eftersom det utgör en annorlunda typ av pokerutmaning 

och också för att det erbjuder stora utbetalningar upp till 1000 mot 1. 

För ytterligare information, kontakta: 

Jacob Kaplan, CFO, ir@evolutiongaming.com  

 

http://www.evolutiongaming.com/
mailto:ir@evolutiongaming.com

