Giới thiệu nhà cái SV88

SV88 là nhà cái được cấp phép sử dụng bởi tổ chức cờ bạc Isle of Man GCS của Anh – một
tổ chức sòng bạc hàng đầu. Đây là nhà cái có chất lượng phục vụ chuyên nghiệp và tiền
thưởng hấp dẫn.
Hiện tại SV888 xây dựng cực kỳ đa dạng các loại game giải trí khác nhau:
1. CÁ CƯỢC THỂ THAO SV88
Có 3 sảnh cá cược thể thao cho người chơi lựa chọn là:
● E thể thao: Sảnh European Betting cho các con bạc thích giao diện và cách chơi
theo tỷ lệ cá cược châu Âu. Đây là sảnh rất được ưa thích tại các nước châu Âu.
● A thể thao: Sảnh Asia Betting, đây là sảnh châu Á với các kèo đấu tỷ lệ châu Á cực
hấp dẫn. Ngoài ra giao diện và cách đặt cược cũng phù hợp với những người chơi
cá cược châu Á hơn.
● L thể thao: Sảnh Latin Betting – Đây là 1 sảnh mới với người chơi cá độ tại Việt
Nam. Sảnh này có nhiều các môn thể thao ở châu Mỹ hơn so với 2 sảnh A và E. Tại
đây bạn có thể cá cược các môn thể thao được ưa chuộng tại Mỹ như: bóng rổ,
bóng bầu dục, bóng chày.
2. LIVE CASINO
Giống như 1 sòng bài thu nhỏ với đầy đủ các trò chơi như: Rồng hổ, Blackjack, Baccarat,
Sicbo, Roullete. Được Dealer nữ xinh đẹp giọng ngọt ngào dẫn dắt
Ngoài ra còn có cá cược thể thao ảo, lô đề online, keno, bắn cá, quay số, minigame…và rất
rất nhiều game thông dụng khác trong hệ thống game của SV88.
Thông tin liên hệ SV88
● Live Chat: Chat trực tiếp với nhân viên hỗ trợ trên trang chủ nhà cái
● Hotline: 0826 880 083
● Facebook: https://www.facebook.com/sv88vn/
● Email: lienhe@sv88.com
● Website: https://sv8vn.com/
● Địa chỉ: SV88, Casino88, Philippins

