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Madalina M. (Asistenta Luck.com) <contact@luck.com> Fri, Aug 19, 2022 at 12:39 PM
Reply-to: Asistenta Luck.com <contact@luck.com>
To: iondumitrutalpa <iondumitrutalpa@gmail.com>

##- Vă rugăm să vă scrieți răspunsul deasupra acestei linii -##

Acest tichet a fost creat în numele dumneavoastră.

Madalina M. (Luck Casino)
19 aug. 2022, 12:39 EEST

Bună ziua, 

  

Vă scriem din partea Luck Casino. În primul rând dorim să vă felicităm pentru alegerea făcută și pentru

câștigul dvs.! 

  

Pentru a facilita retragerea în curs, este necesar ca dvs. să pariați ultima depunere făcută cel puțin o dată

(1X), ca motiv de securitate pentru a evita suspiciunile de fraudă. 

  

În vederea efectuării acestui lucru este necesar să anulați retragerea actuală, pariați suma depusă cel

puțin o dată, iar apoi  să reinițiați procesul de retragere. 

  

Vom avea rugămintea ca după ce ați rulat suma depusă cel puțin o dată să reveniți cu un răspuns la

acest e-mail. 

  

Dacă suma depusă nu va fi rulată cel puțin o dată în termen de 10 zile de la prima înștiințare, retragerea

dvs. va fi anulată din motive de siguranță și vom avea rugămintea să o reinițiați. 

  

Zi minunată și felicitări încă odată pentru câștigul dvs.! 

  

Specialist Relații Clienți

Pentru a adăuga comentarii suplimentare, răspundeți la acest e-mail.

Acest e-mail este un serviciu oferit de Luck Casino. Livrat de Zendesk
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https://www.zendesk.com/support/?utm_campaign=text&utm_content=Princess+Casino&utm_medium=poweredbyzendesk&utm_source=email-notification


Ion Dumitru Talpa <iondumitrutalpa@gmail.com> Fri, Aug 19, 2022 at 12:45 PM
To: Asistenta Luck.com <contact@luck.com>

On Fri, 19 Aug 2022, 12:39 Madalina M. (Asistenta Luck.com), <contact@luck.com> wrote: 

           Buna ziua ,
 
       Am rulat deja suma depusa . Colega dumneavoastra mi-a trimis un email in care mi-a confirmat ca retragerea este
deja procesata . Cand veti procesa retragerea totusi ?
  
                Zi buna ,
           Ion Dumitru Talpa
[Quoted text hidden]
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