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  રમતો અને જીવંત સટ્ટાબાજી - મેડ ઈન ઓસસ્ટર્યા



ગ્રાહક કાર્ર

્ોકર પ્રબંધક(કાઢવાનું મશીન)

બ્રાનનરરંગ નવકલરપ

પ્રશાસન ઉપક્ણ

ગ્રાહક કાર ર્

હાલની વેબસાઇટરસ/પરલેટફોમરસ્ર પ્ XLiveનું એકીક્ણ

બ્રાનનરરંગ નવકલરપ

XLiveમોબાઇલ
XLiveવેબ

એનપરલકેશનમાં નટનકટની નસરિનિ

નવશરવભ્માં ઉપલબરધ: 
IOS (એપ સરટો્) 

એનરર્રોઇર (ગુગલ પરલે સરટો્)
વેબ

બધા પરલેટફોમ ર્ પ્ પ્રશાસન

જોખમ સંચાલન

છેલરલા ્ૂપ્ેખાંકનોનું અવલોકન

નટનકટ યાદીઓ

સામાનરય/અંનિમ ્ૂપ્ેખાંકન

CSV રાઉનલોર માટે 
ઉપલબરધ િમામ અહેવાલો

ન્પોનટ ર્ંગ - લેવર-દેવરનું અવલોકન: 
નફો અહેવાલ 
વેચાણ અહેવાલ 
કેશ અહેવાલ

ગ્રાહક કાર્ર

અનુકૂલીિ કરવોટા 
શીટ(સટરટાબાજી ની દુકાન)

બેટ-નસરલપરસ સરકેન ક્ો

બ્રાનનરરંગ નવકલરપ

CBCX - આસ્ર્ટે્્ચર
- નનષરણાિ બુકી નન્ીકરષણ
- વહીવટી અને િકનીકી ટેકો
- ઉચરચ ઉપલબરધિા અને માપનીયિા
- AML (એનનરટ મની લોનરરન્ંગ)
- છેિ્નપંરીની શોધ
- CFT (આિંકવાદના કાઉનરટ્ ફાઇનાનનરસંગ)

MyTicket
મોબાઇલ-એસ્્લ્ેશન 

/ વેબ

POS
ઓ્રેસટંગ સ્ટાફ/

્ેસશયર સાથેનંુ સ્વી્ૃસત 
સબંદુ

સૌિી વરયાપક લાઇવ બેટીંગની ઑફ્

35,000 ઇવેનરટરસ/મનહનો

ઇવેનરટ દીઠ 300 બજા્ો સુધી

જોખમ અને છેિ્નપંરી 
વરયવસરિાપન

૨૫ ભાષાઓ
૫૫ ચલણો સાિે

ઑમરની ચેનલ 
સટરટેબાજી

CWA
(CBCX વેબ-વહીવટ)

મોબાઇલ/
વેબ

(CBCX સટ્ટાબાજી 
સ્ટોર અને બાહ્ય 

વેબસાઇટ્સ)

ટસમર્નલ
સ્વયં સેવા શરત 

ટસમર્નલ



XLive - ્ર્ોસ-્્લેટફોમર્ સોલ્યુશન 
XLive સાિે, CBCX માકે્રટમાં અગ્રણી જીવંિ અને ્મિોની સટરટાબાજીની પ્રોગ્રામરસ પ્રદાન ક્ે છે. 
ભાગીદા્ીમાં બનાવવામાં આવે છે. Bwin ની સાિે XLive િમને ઉિરિમવગ્રની ્મિો અને સટરટાબાજીની 
એનપરલકેશનો પ્રદાન ક્ે છે! સૌિી મોટી લાઇવ સટરટાબાજીની ઓફ્ ઉપ્ાંિ, XLive સંપૂણ્ર પ્રી-મેચ 
સટરટાબાજીની પણ ઓફ્ ક્ે છે. XLive સમગ્ર ્મિને અને સટરટાબાજીના પ્રોગ્રામને એક એનપરલકેશનમાં જોરે 
છે! 

્ૂપ્ેખાંકન અને કસરટમાઇઝેશન િકોની અવસ્ સાિે, XLive સટરટાબાજીની એનપરલકેશન ્જૂ ક્ે છે. પોિાના 
ગ્રાહકોને િેમના પોિાના ગ્રાહક કાર્ર સાિે સ્ળિાિી અને સફળિાિી િેમની બેટરસનું સંચાલન ક્વા અને 
િમામ વરયવહા્ોને શોધવા અને સંગ્રનહિ ક્વાની મંજૂ્ી આપે છે. આ ઉપ્ાંિ, િેઓ હંમેશાં સટરટાબાજીની 
ઑફ્ને ટોચ પ્ પ્રદનશ્રિ ક્વા માટે િેમના મનપસંદ લીગ અને ઇવેનરટરસને વરયાખરયાનયિ ક્ી શકે છે - નવશાળ 
સટરટાબાજીની ઑફ્માં શ્રેષરઠ સટરટાબાજીની ટીમને શોધવા માટેની જ્ૂન્યાિ પ્રદાન ક્ી શકે છે અને આમ 
િમા્ી મનપસંદ બેટના ગુમ િવાના જોખમને ઘટારી શકાય છે. 

ભલે િમે POS સટરટાબાજીની દુકાનો ચલાવિા હોવ, કે પછી ટનમ્રનલરસ નેટવક્ર ચલાવો છો અિવા ઑનલાઇન 
સટરટાબાજીના વરયવસાયમાં સનક્રય છો િેના પ્ ધરયાન આપરયા નવના, XLive િમા્ા ગ્રાહકો માટે સટરટાબાજીના 
આનંદને ટકાવી ્ાખવા માટેના સંપૂણ્ર ઉકેલનું - અને િમા્ી પોિાની વરયવસાય સફળિા પ્રનિનનનધિરવ ક્ે છે! 

બધી રમતો

બધા લીગ્સ
બધી ટીમો

બધા ્્વોટાબધા આં્ડા

બધા ્્લેટફોમર્



XLive
XLive સાિે, CBCX ફકરિ સૌિી વરયાપક ઇન-પરલે સટરટાબાજીની પ્રોગ્રામ ઓફ્ નિી ક્િું, પણ એક જ 
એનપરલકેશનમાં ટનમ્રનલરસ, નપક-અપ પોઇનરટ અને વેબ/મોબાઇલ એનપરલકેશનરસ માટે સંપૂણ્ર પ્રી-મેચ 
સટરટાબાજીની ઓફ્ પણ પ્રદાન ક્ે છે! 

XLive ની સુસવધાઓ
• દ્ મનહને 35,000 ્મિગમિ ઇવેનરટરસ માટે ્મિ અને લાઈવ સટરટાબાજી
• પ્રિરયેક ઇવેનરટ દીઠ 300 સુધી લાઇવ સટરટાબાજીના કરષેિ્રો
• eTournaments (અસોનસએશન ફુટબોલ, બાસરકેટબોલ, આઇસ હોકી, ...)
• બધા પરલેટફોમરસ્ર પ્ ઉપલબરધ - ટનમ્રનલ, સરટો્ નસસરટમ, વેબ મોબાઇલ ગ્રાહક
• વરયાપક લીગ અને ટીમના આંકરા
• જોખમ સંચાલન અને અદરયિન નવશરલેષણનું કમરપરયુનટંગ અને મૂલરયાંકન સાધનોની ગણિ્ી સાિે CBCX 
બુકમેક્નું નન્ીકરષણ

• સાહનજક લૉનગન સાિે સંપૂણ્ર ગ્રાહક કાર્ર સપોટ્ર
• કસરટમાઇઝ કરવોટા શીટ
• લીગ ગોઠવણી
• બેંકો, બહુનવધ નસસરટમો
• મલરટી સરટેશન મોર
• નટનકટ પુનઃખ્ીદી
• ઇન-પરલે ઉપલબરધિા સૂચક
• લોયલરટી કાર્ર સંવાદમાં નટનકટ સૂનચ અને એકાઉનરટ સરટેટમેનરટ    

સૌથી વધુ વ્યા્્ સટ્ટાબાજીની ઓફર - બધી રમતો, બધી લીગ્સ, બધી ટીમો, બધા આં્ડા, બધા 
ભાવો!

બધી રમતો

બધા લીગ્સ

બધી ટીમો
બધા ્્વોટા

બધા આં્ડા

બધા ્્લેટફોમર્



CBCX સટ્ટાબાજી ટસમર્નલ 
સટરટાબાજીનું ટનમ્રનલ NT3HD િેની સટરટાબાજીની દુકાનને સ્ળ અને કાય્રકરષમ ઑપ્ેશન ક્વાની છૂટ 
આપે છે, ખાસ ક્ીને ગ્રાહક કાર્રના સંદભ્રમાં સરવ-ચુકવણી. િમા્ા ગ્રાહકો સીધા િેમના ગ્રાહક ખાિાની 
જમા ્કમિી સીધા ક્રેનરટ અિવા ક્રેનરટના િમામ વરયવહા્ોની લેવર-દેવર ક્ી શકે છે, િમા્ા કમ્રચા્ીઓ પ્ 
કોઈ પણ બોજ નાખરયા વગ્! 

NV૨00 અને સનક્રય ગ્રાહક કાર્ર ફંકરશન સાિેના ટનમ્રનલરસ િમા્ા ગ્રાહકોને પ્રોમરપરટ અને રાય્ેકરટ કેશ 
નરપોનઝટરસ સાિે-સાિે ્ોકર ઉપારની વરયવસરિા ક્વા માટે સકરષમ ક્ે છે:
• ટનમ્રનલ પ્ ્ોકર િાપણો આપમેળે ગ્રાહક ખાિામાં ઉમે્વામાં આવે છે
• ટનમ્રનલ પ્ ્ોકર ઉપાર પણ િાય છે - ઇનચરછિ ્કમ ગ્રાહક ખાિામાંિી કાપી લેવામાં આવે છે,અને ટનમ્રનલ 
પ્ ્ોકર ચૂકવવામાં આવે છે 

િમામ જીિ િ્િ જ ગ્રાહકના કાર્ર પ્ના ખાિામાં ઉમે્વામાં આવે છે અને સેકંરમાં િે ફ્ીિી સટરટાબાજી માટે 
ઉપલબરધ છે.

ઉત્્ાદન સવશેષતાઓ
• ૨ FullHD ૨૨" ૧૬:૯ ્ીઝોલરયુશન (૧ ELO ટચ) મોનનટ્ની સાિે
• આધુનનક નરઝાઇન, મજબૂિ મેટલ કેનસંગ
• ઉપક્ણના આવશરયક ભાગોમાં સ્ળ ઍકરસેસ 
• વૈકનલરપક: સરવ-ચુકવણી NV૨00
• CBCX સંપૂણ્રપણે પોટ્રફોનલયો ઓફ્ને ટેકો આપે છ ે

ખેલાડી માટે લાભો
• ૨૨" FullHD સરક્રીનો દરવા્ા ઉપયોનગિાની વૃનદરધ
• વધા્ાની સટરટાબાજીના બજા્ોનું પ્રદશ્રન
• ્મિ સુનવધાઓનો સા્ો દેખાવ
• વૈકનલરપક: સરમાટ્ર પેઆઉટ નસસરટમ NV૨00

સ્વ-ચુ્વણી NV૨00 ની સવશેષતાઓ: 

• અમયા્રનદિ સંખરયામાં બેંકનોટોનું પ્રકાશન
• ભનવષરયની ્ોકર ઉપાર માટે બેંકનોટો નો સંગ્રહ, ચકાસણી અને માનરયિા
• કુશળ, િકલીફમુકરિ અને ઝરપી ચુકવણી પ્રનક્રયા
• ઉિરકૃષરટ બેંક ન્સાયનકરલંગ
• મહિરિમ સુ્કરષા - સરમાટ્ર પે-આઉટ નસસરટમ એક સુ્નકરષિ અને લૉક ક્વા યોગરય 
યુનનટનું પ્રનિનનનધિરવ ક્ે છે

ટે્સન્લ ડેટાઃ
૧ x ૨૨" મોનનટ્ | બા્કોર સરકેન્ | સરટા્ TSP-100 USB િમ્રલ નપ્રનરટ્ | નવનરરોઝ ૧૦ આઇઓટી |ઇનરટેલ રરયુઅલ કો્ CPU @ 4 જીબી ્ેમ | 120GB SSD | 
નગગાબીટ ઇિ્નેટ | ૬ વધા્ાના ટીવીના માટે કનેનકરટનવટી | આયામો (સરટેંર સાિે): ઊંચાઈ ૪૪ સે.મી.| પહોળાઈ ૫૬.૫ સે.મી. | ઊંરાઈ ૨૯ સે.મી. | વજન ૧૭ નકલો



quickBET ટસમર્નલ
CBCX નું નવીનિમ quickBET ટનમ્રનલ સોલરયુશન િમને નાની જગરયાઓમાં પણસમગ્ર પ્રોગ્રામ 
શ્રેણીને સા્ી ગુણવિરિામાં પ્રદાન ક્વા દે છે. 
  
નકરવકબેટ સાિે,િમે િમા્ા ગ્રાહકોને અમા્ા લાઇવ સટરટાબાજીના પ્રોગ્રામ XLive અને/અિવા 
વચરયુ્રઅલ ગેનમંગ પરલેટફોમ્ર ્મિોના પ્રોગ્રામરસ પ્રસરિુિ ક્ી શકો છો. અદરયિન ઘટકો અને સ્ળ 
હેનરરનલંગિી િમા્ી સટરટાબાજીની દુકાનનું સ્ળ સંચાલન ક્વામાં આવે છે! 

સડસલવરી સમાસવષ્ટો 

• QuickBET ટનમ્રનલ inkl.FullHD ૧૬:૯ ૨૨" ELO ટચ 
સરક્રીન અને સંકનલિ સરકેન્

• વાય્લેસ કીબોર્ર
• યુએસબી અિવા નેટવક્ર ્સીદ નપ્રનરટ્
• W-LAN સકરષમ

આઉટલેટ/POS સસસ્ટમ 
CBCX આઉટલેટ સસસ્ટમ – ઉત્્ાદન સવશેષતાઓ 

• આધુનનક જોખમ સંચાલન, વરયાપક અને પ્રમાનણિ દેખ્ેખ પ્રણાલી
• સટરટાબાજીના ઉદરયોગમાં ૩૦ િી વધા્ે વષ્રનો અનુભવ
• CBCX સંપૂણ્ર સટરટાબાજીની અને ગેનમંગ શ્રેણીને ટેકો આપે છે
• એનપરલકેશનરસના નવસરિૃિ કરષેિ્રો, અસંખરય સટરટાબાજીની િકો, સ્ળ કામગી્ી, ઝરપી વરયવહા્ો
• XLive કરવોટાશીટ ગોઠવણી
• સરકેન નસરલપ ગોઠવણી
• િમા્ા સટરટાબાજી વરયવસાયને વધુ નફાકા્ક બનાવવા માટેનો સંપૂણ્ર ઉકેલ 

ટે્સન્લ ડેટાઃ
ટીએફટી અિવા ઈએલઓ ટચ સરક્રીન | બા્કોર સરકેન્ | સરટા્ ટીએસપી -૧૦૦ યુએસબી િમ્રલ 
નપ્રંટ્ ૮૦ મીમી | નવનરરોઝ ૧૦ આઇઓટી | ઇનરટેલ રરયુઅલ કો્ સીપીયુ | ૪ જીબી ્ેમ | ૧૨૦ જીબી 
સાટા એચરીરી | ૬ અનિન્કરિ સરક્રીનો/ટીવી જોરવા યોગરય ગીગાબાઇટ ઇિ્નેટ 

ટે્સન્લ ડેટાઃ
૧ x ૨૨" મોનનટ્ | લેસ્ બા્કોર સરકેન્ | સરટા્ TSP-100 USB િમ્રલ નપ્રનરટ્ | નવનરરોઝ ૧૦ આઇઓટી  | 
ઇનરટેલ રરયુઅલ કો્ CPU | 4 જીબી ્ેમ | 120GB SSD | 3 વધા્ાના ટીવીના આયામો(સરટેંર સાિે) માટે નગગાબીટ 
ઇિ્નેટ/WLAN કનેનકરટનવટી: ઊંચાઈ ૪૪ સે.મી.| પહોળાઈ ૫૬.૫ સે.મી.| ઊંરાઈ ૨૯ સે.મી. | વજન ૧૭ નકલો
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ગર્ાહ્ ્ાડર્
ગ્રાહક કાર્ર અમા્ી એનપરલકેશન શ્રેણીને બધા ઉપલબરધ પરલેટફોમરસ્ર પ્ નલંક ક્ે છે - સંપૂણ્ર શ્િના આનંદ 
માટે એક કાર્ર!

ગ્રાહક કાર્રમાં ખેલારી સંબંનધિ બધા રેટા (નોંધણી પ્રમાણપિ્રો, વિ્રમાન એકાઉનરટ બેલેનરસ, ટ્રાંઝેકરશન 
ઇનિહાસ, વૈકનલરપક: પરલેય્ નામ અને/અિવા ફોટોગ્રાફ) શામેલ છે અને િમા્ા ગ્રાહકોને િેમના કોઈપણ અનરય 
ન્ટેલ અને વેબ/મોબાઇલ એકમ પ્ િેમના ગ્રાહક કાર્ર નંબ્િી સાઇન ઇન ક્વાની મંજૂ્ી આપે છે!

આ ઉપ્ાંિ, ગ્રાહક કાર્ર નવનવધ વધા્ાની સુનવધાઓ પ્રદાન ક્ે છે જેમ કે:
• વપ્ાશકિા્ર ખાિા પ્ ્ીટેલ એકમિી ક્રેનરટ અપલોર ક્ો (્ોકર િાપણ)
• ગ્રાહક કાર્રિી સીધું ટનમ્રનલ પ્ નવિ્ણ (્ોકર ચૂકવણી, NV૨૦૦ જ્ુ્ી)
• કેનશંગ ઉપ્ાંિ કેશ-ફ્રી પેમેનરટ પદરધનિ િ્ીકે વપ્ાશકિા્ર એકાઉનરટ પ્ CBCX નપ્રપેઇર કાર્ર ક્રેનરટ

myTicket
MyTicket એપ એ App-સરટો્ અને GooglePlay-સરટો્ માં મફિ રાઉનલોર માટે ઉપલબરધ 
છે!

MyTicket એ અમા્ા પ્રોગ્રામરસના વપ્ાશકિા્રઓને myticket.cc ની સાિે મફિમાં 
MyTicket એનપરલકેશનમાં નટનકટની હાલની નસરિનિ ઓનલાઈન ચકાસવા માટે પ્વાનગી 
આપે છે! 

બધી સંબંનધિ નટનકટ નવગિો અને વિ્રમાન નટનકટની નસરિનિ મેળવવા માટે, સટરટાબાજીની 
નટનકટના બા્કોરને સરકેન ક્વા માટે સરમાટ્રફોન અને ટેબરલેટ કે પીસી પ્ MyTicket 
એનપરલકેશનનો ઉપયોગ ક્ો. આ ઉપ્ાંિ, િાજેિ્માં નવનંિી ક્ાયેલ સટરટાબાજીની 
નસરલપરસની સૂનચ ઉપલબરધ છે - ખેલારીને આ ્ીિે િેમની બેટરસનો ઇનિહાસ પ્રાપરિ િાય છે! 

Myticket.cc પ્ સટરટાબાજીની નટનકટ નંબ્ અને નટનકટ વેબ કોર દાખલ ક્ીને, 
વપ્ાશકિા્રને િૈયા્ જ વેબ બ્રાઉઝ્માં નટનકટની બધી નવગિો પ્રાપરિ િઈ જાય છે. 

myTicket િમને ઝરપિી અને સહેલાઇિી સટરટાબાજીની નસરલપ ચકાસવાની મંજૂ્ી આપે છે - 
િમે કોઈપણ સમયે, િમા્ી XLive અને ગેમરસ નટનકટરસની નસરિનિ ઘણા પ્રકા્ના પરલેટફોમરસ્ર 
પ્ જોઈ શકો છો.



BetStore
બેટસરટો્ સૌિી લોકનપ્રય વરહાઇટલેબલ બેનટંગ સાઇટ સાનબિ િયું છે. 

BetStore ની સવશેષતાઓ
• સુપ્વાઇઝ્,એરનમનનસરટ્રેટ્ અને પરલેય્ બધા માટે સ્ળ અને ઝરપી ઑપ્ેશન
• ગ્રાહક કાર્ર સપોટ્ર
• દુકાનો અને ખેલારીઓની સ્ળ ્ચના
• કાય્રકરષમ બોનસ/્ોલ ઓવ્ ગોઠવણી 
• બધા બેટસરટો્ વપ્ાશકિા્રઓ માટે કસરટમ અનધકા્ોનું સરિ્
• નોંધણી ક્િી વખિે ખેલારીઓને વરયનકરિગિ માનહિી જાહે્ ક્વાની જ્ૂ્ નિી
• િમા્ા સરપષરટીક્ણો અને ઇચરછાઓ અનુસા્ િમા્ા બેસરટસરટો્નું વરયનકરિગિ લેઆઉટ અને નરઝાઇન 
• હાર્રવે્ પ્ કોઈ ઇનરસરટોલેશન નિી - વેબ રોમેન પૂ્િું છે

XLive એ્સતર્્રણ
XLive ફકરિ ટનમ્રનલરસ અને સંગ્રહ પોઇનરટ માટે ઉપલબરધ નિી. િમા્ી વિ્રમાન 
સટરટાબાજીની ્મિો અિવા ્મિોની વેબસાઇટમાં અમા્ા પ્રોગ્રામરસનું એકીક્ણ 
સ્ળ, સમજી શકાય િેવું અને ટકાઉ છે. 
 
આ પ્રોગ્રામરસ િમા્ા પરલેટફોમ્ર પ્ સ્ળિાિી નસરિિ છે, િેિી િમા્ા નોંધાયેલા 
ગ્રાહકો સ્ળિાિી પ્રોગ્રામરસમાં કૉલ ક્ી શકે છે અને અમા્ી સેવાઓનો લાભ મેળવી 
શકે છે.  

પ્રાયોનગક નબનલંગ સાધનો અને અદરયિન સવે્રલનરસ પ્રોગ્રામરસ િમા્ા ્નજસરટર્ર 
પરલેયસ્રને, અમા્ા પ્રોગ્રામરસ દરવા્ા િમા્ી વેબસાઇટ પ્ બનાવેલ બધા વેચાણ અને 
વરયવહા્ોને સ્ળિાિી જોવા અને નવશરલેષણ ક્વાની મંજૂ્ી આપે છે. િમા્ો ગ્રાહક 
રેટાબેસ API એકીક્ણિી દૂ્ ્હે છે!



SpaceBall7
"SpaceBall 7 ની સવશેષતાઓ"
• નબંગો મોર: ૭ બોલની પસંદગી - પહેલા પસંદ ક્ેલા દરા પાછળના ર્રોમાં દો્વામાં આવે 
છે,જેનાિી જીિ શકરયિા વધે છે.

• સુપ્ ૭ મોર: જુદા જુદા ઉપલબરધ સટરટાબાજીના કરષેિ્રોમાંિી ઇનચરછિ ટીપરસ પસંદ ક્ો.
• આકષ્રક લાભ દ્
• ્ંગબે્ંગી, સ્ળ અને આકનષ્રિ ર્રો ક્રમ
• ઉિરસાહ વધા્વા માટે ્ેનરરમ બોનસ ્ાઉનરર અને જીિવાના વધુ મોકા
• ્મિ પ્રકા્ો: નસંગલ સટરટો, ખાસ સટરટો, ઝરપી ટીપ, ભાનવ ્ાઉનરર પ્ સટરટો લગાવવો
• વરયનકરિગિ મયા્રદા સેનટંગરસ, સરટેશન સરિ્ પ્ ચુકવણી ગુણોિરિ્ની વરયાખરયા શકરય છે 

5Kicks
5Kicks ની સવશેષતાઓ
• વરયવહા્ીક ્ીિે સટરટાબાજીના આનંદ માટે વાસરિનવક ્ીિે દશા્રવેલ ટીમની િાકાિ
• સટરટાબાજીની જગરયાઓ અને ટીપરસની મોટી સંખરયા
• સમજી શકાય િેવી પ્રનક્રયા
• અદભૂિ એનનમેશન અને ગ્રાનફક અસ્ો
• વચરયુ્રઅલ ્મિોના મનો્ંજન સાિે ્મિો અને સટરટાબાજીની ઉિરિેજનાઓ

Games
સવેર્્્ષણ
• 5Kicks, SpaceBall7, Keno, PokerBet, XRaces
• ગ્રાહક કાર્ર સપોટ્ર
• મનલરટસરટેશનરસ મોર - િમામ જોરાણવાળા સરટેશનો પ્ નટનકટની પૂછપ્છ અને 
વેચાણ

• જેકપોટરસ પ્રનિ સરટેશન દીઠ અિવા જેકપોટ જૂિો - કોઈપણ વરયનકરિગિ અિવા 
બધી ્મિો માટે ્ૂપ્ેખાંનકિ

• બધા જ પરલેટફોમ્ર પ્, િે જ સમયે સમાન ્ાઉનરર/ર્રો

Keno 
"્ેનોની સવષેશતાઓ"
• સ્ળ અને સાહનજક વપ્ાશકિા્ર માગ્રદનશ્રકા 
• બધા પરલેટફોમરસ્ર પ્ બધા વપ્ાશકિા્રઓ માટે સ્ળ કામગી્ી
• સૌિી વધુ સંભનવિ અને સરિાયી ગેનમંગ આનંદ માટે ઝરપી ગેમપરલે
• ્ેનરરમ નંબ્ જન્ેટ્ પ્ આધાન્િ ્ેખાંકનો, વાજબી અને ટકાઉ મનો્ંજનની 
બાંયધ્ી

• નવશેષ શ્િ નવકલરપો: નકરવકનટપ અને ભાનવ ્ાઉનરર પ્ શ્િ

PokerBet 
"્ો્રબેટ ની સવષેશતાઓ"
• વચરયુ્રઅલ ટેકરસાસ હોલરર´Em ટૂના્રમેનરટરસના પન્ણામ પ્ શ્િ
• 3 જુદી જુદી પોક્ કોષરટકો સાિે ખેલારીઓની નવનવધ અિવા અલગ એરજસરટેબલ 
સંખરયા

• એક અિવા વધુ કોષરટકોના નવજેિા પ્ શ્િો મૂકી શકાય
• અનુપમ નવું બજા્:જીિવાવાળા હાિ પ્ બેટ
• નસંગલ અને સંયોજન બેટ ઉપલબરધ
• મહિરિમ મનો્ંજન માટે સ્ળ અને સરપષરટ ઑપ્ેશન
• વરયનકરિગિ મયા્રદા સેનટંગરસ, સરટેશન સરિ્ પ્ ચુકવણી ગુણોિરિ્ની વરયાખરયા શકરય 
છે 

XRaces 
"XRacesની સવષેશતાઓ"
• કુિ્ાઓ- અને ઘોરાઓ અનુક્રમે ૬ અિવા ૮ ની શ્ુઆિ સાિે દોરે છે
• મહિરિમ સટરટાબાજીના આનંદ માટે વાસરિનવક ્ેસ
• ઉપલબરધ સટરટાબાજીના બજા્ો: નવજેિા, દોરવી્ો, સરિાનો, બેકી/એકી, હેઠળ/ઉપ્, 
પ્ફેકરટા, ટ્રાઇફેકરટા

• બહુનવધ સટરટા (દા.િ. કૂિ્ો અને ઘોરો ્ેસ) નું સંયોજન
• ભાનવ સટરટા માટે ૫ સંભનવિ સંયોજનો



CBCX ઉચરચ ગુણવિરિાની ્મિો, લાઇવ સટરટાબાજી અને ગેનમંગ ખરયાલો ધ્ાવે છે. માકે્રટ- સેગમેનરટમાં પ્રિમ 
કંપનીઓમાંની એક િ્ીકે, અમે ઉદરયોગમાં અગ્રણી ભૂનમકા ભજવીએ છીએ. 

અદરયિન સટરટાબાજી અને ગેનમંગ નસસરટમરસ પ્રદાિા િ્ીકે, CBCX પાસે ૩ દાયકાિી વધુ અનુભવ છે. અમા્ા 
ઓફ્ પોટ્રફોનલયોનું ધરયાન અમા્ી સટરટાબાજીની એનપરલકેશન XLive છે, જેમાં સંપૂણ્ર ઇન-પરલે અને પ્રી-મેચ 
સટરટાબાજીની ઑફ્ શામેલ છે. આ ઉપ્ાંિ, CBCX, Keno, PokerBet, XRaces, SpaceBall7, 5Kicks એનપરલકેશનરસ 
સાિે સરવિંિ્ર વચરયુ્રઅલ સટરટાબાજી પરલેટફોમ્ર પ્રદાન ક્ે છે. 

૪ ખંરો પ્ ૪૦ િી વધુ દેશોમાંની કંપનીઓ અમા્ા ઉિરપાદનોની ગુણવિરિા, અમા્ી સેવાની કુશળિા અને ઉદરયોગમાં 
અમા્ા ઉપનસરિિી નો લાભ મેળવે છે. અમે આશા ્ાખીએ છીએ કે આ બ્રોશ્ સાિે, અમે િમને CBCX અને િેના 
ઉિરપાદનો અને સેવાઓને િમા્ા સટરટાબાજીની અને ગેનમંગ કામગી્ીમાં મૂલરય કેવી ્ીિે વધા્વું િેના પ્ અંિદૃનષરટ 
અને છાપ આપી શકરયા હોઈ. 

અમા્ો ઉદરદેશ કંપનીઓની જ્ૂન્યાિો અને ઇચરછાઓને પુ્ી ક્વાનો અને િમા્ા સટરટાબાજી અને ગેનમંગ વરયવસાય 
માટે સજ્રનાિરમક અને ટકાઉ સોલરયુશનરસ પ્રદાન ક્વાનો છે. આ સુનનનશરચિ ક્વા માટે, અમે ઉિરપાદન નવીનિા 
અને અનસરિિરવમાં ્હેલી નસસરટમરસના જાળવણીના સંદભ્રમાં ઉચરચિમ ધો્ણને સુનનનશરચિ ક્ીએ છીએ.


