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Panduan Bermain Judi Online Tanpa ada Modal - Anda binggung langkah bermain judi online tanpa harus
deposit awal? anda bisa mendapatkan dana tanpa harus kerja, anda cuma hanya harus kerjakan beberapa
trik untuk mendapatkan bonus itu.
Untuk mendapatkan bonus itu itu tidak cuma cuma, anda di harus kan ikuti beberapa langkah yang benar
dan cocok jika inginkan mendapatkan bonus itu, awal mulanya itu anda juga harus tahu berapakah % bonus
yang anda dapatkan dan tahu langkah perhitungan bonus itu.
Langkah Langkah awal Bermain Judi online tanpa Modal
1. Optimis anda sudah menpunyai ID yang di dalam judi online
2. Share ke media sosial atau ajak rekanan & kerabat anda
3. Isi formulir refferal dengan memasukkan ID anda
4. Menunggu dan memetik dari hasil usaha keras anda
Kami akan menjelaskan beberapa cara mengkalkulasi bonus refferal yang benar
Contoh : anda ajak rekanan anda untuk gabung, dan rekanan anda menang/kalah sebesar 1 juta jadi hasil
dari 1 juta itu dipotong di meja 3% yang berati Rp. 30. 000. - dan di kali kan dengan bonus refferal yang
tergantung berapakah %, Contoh nya Rp. 30. 000 x 10% = Rp. 3. 000
Berapakah % bonus yang diberi tergantung anda bermain di web agen yang manakah, Masing-masing web
agen judi online itu berbeda ketetapan atau perhitung bonus, jika anda bermain di Server IDNPLAY bonus
refferal 10% dikasihkan hari kamis dan dengan otomatis dan anda tidak butuh konfirmasi satu kali lagi ke
pihak agen yang anda bermain. Web diskonqq2.site
1. Optimis anda sudah menpunyai ID yang di dalam judi online
untuk yang pertama anda di haruskan memiliki akun/user id yang terdaftar disitus agen yang akan anda
bermain, dan optimis nama dan nomer rekening anda valid/aktif lebih dulu, gunakan data data yang benar
waktu kerjakan pendaftaran, kenapa? karena jika anda inginkan kerjakan penarikan dana/wihdraw skema
akan di lakukan dengan cepat jika data data anda benar dan valid, jika anda mendaftarkan dengan data
yang palsu dana anda tidak sudah sempat sampai ke tangan anda sayang kan?
2. Share ke media sosial atau ajak rekanan & kerabat anda
tahap ke-2 jika sudah menpunyai akun yang valid anda sudah bisa share link refferal anda di media sosial
atau anda bisa selekasnya ajak teman-teman anda ataupun kerabat anda untuk gabung dan bermain
dengan untuk mendapatkan bonus refferal. Jika sudah membawa serta ada yang inginkan gabung anda bisa
isi kolom refferal dengan menggunakan link refferal anda. Link Refferal bisa anda dapat kan jika sudah ada
di dalam game, di atas kanan anda ada kolom REFFERAL, jika sudah masuk dari sana ada 3 pilihan DATA,
KOMISI, DAFTAR, anda bisa selekasnya klik menu DAFTAR dan selekasnya bisa dapatkan Link Refferal anda
dengan mudah.
3. Isi formulir refferal dengan memasukkan ID anda
jika sudah ajak orang untuk gabung anda bisa selekasnya memasukkan Link Refferal seperti foto di atas,
masing-masing orang jyang rincian akan menggunakan link refferal anda, dna jika mereka bermain anda pun
akan mendapatkan bonus sama sesuai usaha keras anda, pokok nya anda betul-betul di harus kan kerjakan
share dan promosi tentang link refferal anda.

4. Menunggu dan memetik dari hasil usaha keras anda
tahap ke 4 ini yang sangat ditunggu tunggu oleh anda jika sudah kerjakan ke 3 perihal di atas, anda tinggal

menunggu sambil lihat berapakah bonus yang akan masuk dalam akun/id anda, dan bonus itu bisa anda
tarik dana/withdraw kan, itu semua tergantung anda.
Demikian Artikel ini Admin buat untuk anda yang inginkan mendapatkan bonus atau bermain judi online
tanpa harus deposit awal, Bekerja keras akan membawa hasil yang baik, Jika masih binggung untuk
mendapatkan agen judi terpercaya, Silakan gabung dengan Diskonqq diskonqq2.site Web Sah deposit dan
withdraw super cepat, dan di dukung oleh 10 bank tersohor saat ini di indonesia. dan dapatkan promosi
menarik yang ada di Diskonqq

