
 

 
 

PRESSMEDELANDE 

Stockholm, 2016-01-21 
 
NetEnt samarbetar med Guns N 'Roses och 
lanserar sin största spelproduktion hittills 

 
NetEnt, den ledande utvecklaren av digital kasinounderhållning, 
samarbetar med det legendariska rockbandet Guns N’ Roses och 
lanserar sin största spelproduktion någonsin. Spelet blir även 
bandets första kasinospel. 
 
Guns N 'Roses är ett av de mest framgångsrika rockbanden genom 
tiderna med mer än 100 miljoner album sålda världen över, och med 
NetEnts nya Guns N’ Roses-spel kommer spelarna få ta del av en episk 
musikupplevelse, från första parkett. 
 
Det spektakulära rockspelet har involverat ett nästan dubbelt så stort 
utvecklingsteam jämfört med tidigare satsningar. NetEnt har gjort en 
storsatsning, inte bara för att fånga bandets unika känsla, men också 
investerat i den tekniska strukturen för att visa upp marknadens allra 
bästa HTML 5-produktion. 
 
Med oslagbar rockmusik och ikoniska riff har NetEnt skapat en Guns N’ 
Roses-upplevelse med fem av deras oförglömliga hits; Welcome to the 
Jungle, Sweet Child O' Mine, Paradise City, November Rain och Chinese 
Democracy. 
 
Simon Hammon, Chief Product Officer på NetEnt, kommenterar: "Guns N 
'Roses är inte bara stora, de är ikoner och det är fantastiskt att få lansera 
ett spel i samarbete med ett av historiens mest legendariska rockband. Vi 
har visat vår uppskattning genom vår mest ambitiösa produktion någonsin 
och NetEnt ser fram emot att få erbjuda spelarna denna musikaliska 
spelupplevelse." 
 
Spelet tillåter spelarna att själv bestämma soundtracket medan de tar del 
av funktioner som Encore Free Spins, Legend Spins, Solo Multiplier, 
"Appetite for destruction wild" och ett Crowd Pleaser bonusspel. 
 
Slotsspelet som har 20-linjer bygger på bandets omisskännliga sound, 
som har genererat sju platinasäljande album, och kommer att lanseras 
parallellt på mobilt och desktop för den europeiska marknaden den 21 
januari. 
 



 

 
 

Guns N’ Roses är NetEnts första spel som levereras med hjälp av WebGI 
och Pixie, en andra generationens renderingsmotor som gör levande 
animationer i HTML5. Dessutom använder NetEnt sin unika in-house 
ljudmotor för att matcha animationerna med musikrytmen, vilket skapar 
en mix av visuella och musikaliska fyrverkerier. 
 
Demo av Guns N 'Roses slottspel 
 
 
För ytterligare information vänligen kontakta: 
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Tel: +356 2276 8145, 
simon.hammon@netent.com 
 
Marianne Eklund, PR Manager NetEnt, 
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Om NetEnt 
NetEnt AB (publ), tidigare Net Entertainment NE AB (publ), är en marknadsledande 
leverantör inom digital underhållning som utvecklar spel- och systemlösningar 
för världens mest framgångsrika onlinekasino-operatörer. Sedan starten 1996 har 
NetEnt varit banbrytande och drivit marknaden genom att erbjuda spännande spel 
baserade på en kraftfull teknisk plattform. NetEnt är noterat på Nasdaq 
Stockholm (NET-B) och har 700 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Kiev, 
Gibraltar, New Jersey och på Malta. www.netent.com 
 

https://youtu.be/HAfQ6gOQBac

