
Betlive4D.com Bandar Togel terpercaya 2018 
 
Salam Delenong Lover's , tema bahasan kita kali ini tentang Betlive4D.com Bandar Togel 
terpercaya 2018,  Makin banyaknya situs togel di internet membuat anda wajib jeli dan 
mencermati situs yang tidak membayar kemenangan membernya, admin rekomendasikan 
Betlive4d.com sebagai Bandar togel rekomended untuk bermain anda. 

 
 
 
Belive4d.com adalah sebuah situs bandar togel terpercaya di indonesia, toto gelap sendiri 
merupakan jenis game yang sangat mudah dimainkan, dengan empat pasaran togel seperti yang 
biasa anda mainkan yakni Togel Hongkong, Togel Singapore, Singapore45, Sentosa SG, Magnum, 
Togel Sydney, Bulls Eye, dan Yamaguchi 
 
sebagai situs agen togel terpercaya Betlive4d menyuguhkan sistem bermain yang mudah 
dengan hanya sekali daftar saja anda sudah bisa memilih langsung pasaran togel apa yang anda 
sukai. untuk anda yang cerdik anda bisa memanfaatkan sistem promo untuk anda pilih sebagai 
alternatif penambahan saldo secara ekstra. 
 

PROMO AGEN TOGEL ONLINE TERPERCAYA BETLIVE4D.COM 

 
Promo agen togel online terpercaya betlive4d.com saat ini diberikan untuk para member yang 
baru pertama kali melakukan pendaftaran sebagai member, yaitu : 
 
1. Promo New Member 10% 
 
Promo ini langsung diberikan kepada member yang baru pertama kali melakukan pendaftaran 
dan harus langsung di klaim ke customer service. Promo ini akan dibatalkan apabila member 
yang baru pertama kali sudah melakukan betting atau sudah mulai bermain. 
 
Promo bisa di withdraw jika : Deposit awal + 10% x 2. contoh : Rp 100.000 + 10% = Rp 110.000 
x 2 = Rp 220.000 
 
2. Promo Jackpot 4D, 3D, 2D 
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Promo Jackpot ini bisa diklaim apabila para member mendapatkan jackpot 4D, 3D, 2D sebanyak 
2 kali didalam 1 bulan didalam pasaran Singapore Pools, Hongkong Pools Sore dan Sentosa SG. 
Hadiah jackpot ini berupa Handphone Samsung S9 dan bisa diuangkan atau dijadikan saldo di 
dalam id account anda dengan minimal pasangan @10.000. 
 
Promo yang diadakan pihak admin agen togel online betlive4d.com sewaktu-waktu dapat 
berubah tanpa ada pemberitahuan. 
 
Syarat dan ketentuan pihak togel online terpercaya betlive4d.com bersifat mutlak dan tidak 
dapat diganggu gugat. 
Selamat Bermain dan Dapatkan Bonus-Bonus Menarik dari Agen Judi Togel Online Terpercaya 
Betlive4d.com Sekarang Juga . 
 
 

Bank dan Customer service  

sebagai agen togel online terbaik Betlive4d sudah melengkapi semua keperluan pemain, anda 
bisa memanfaatkan sarana bank dan customer service sebagai alternatif untuk bertanya 
maupun claim deposit anda agar bisa diproses secara tepat waktu oleh customer service, 
tersedia empat layanan bank BCA,Mandiri, BNI dan BRI sebagai sarana arus dana anda. dan 
media chat anda bisa memanfaatkan live chat 24 jam di pojok kanan bawah webnya, ataupun 
bisa menggunakan media chat android seperti YM,Line, Whatsapp, BBM, Wechat, Skype dan 
SMS maka petugas yang berjaga akan segera mengcover semua claim anda. 
 
sekian tema bahasan admin tentang Betlive4D.com Bandar Togel terpercaya 2018, cukup 
mudah dan lengkap kan dalam urusan bermain situs togel online di Betlive4d..?? so segera 
kunjungi, simak fitur promo daftar dan mainkan angka togel hokky anda bersama kami. salam 
jutawan..!!! 
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