SIA LVBet
LV50203083121
Rīga, Elizabetes iela 33 - 8, LV-1010
+371 23114561

Spēles noteikumi
Spēles nosaukums: Conan™
Spēles izstrādātaja nosaukums: Netent
Spēles veids: Tiešsaistes spēļu automātu video spēle.
Cilindru un līniju skaits: 6 spoles un 4 spēles līnijas.
Minimālā likme vienam spēles gājienam: 0,20 EUR.
Maksimālā likme vienam spēles gājienam: 100,00 EUR.

Kārtība, kādā dalībnieks var piedalīties
spēlē
Interneta vietnē atverot adresi https://lvbet.lv un pēc tam nospiežot ikonu
“KAZINO” spēlētājs nokļūst lapā “https://lvbet.lv/casino”, kur spēle tiek
palaista, nospiežot uz attiecīgās spēles ikonas.
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Spēles apraksts
1. Conan ir 6 spoļu, 4 rindu video spēle ar 24 likmju līnijām, kas
skaita un apmaksā abpusēji (fiksēti). Spēlē ir izkaisītie simboli,
torņu vītnes, noslēpumu simboli, noslēpumu pavairotājs, kaujas
vītnes un saistītie ruļļi. Galvenā spēle ir sadalīta trīs 2x4 sekcijās.
Katra sadaļa ir savienota ar funkciju: Tower Wild (pirmā sekcija, 1.
un 2. spole), noslēpumu pavairotājs ar funkciju Thoth-Amon (otrā
sekcija, 3. un 4. spole) un kaujas vītnes (trešā sadaļa, 5. un 6.
spole). Visām šīm trīs funkcijām ir paplašinātas versijas
Bezmaksas griezienos.
2. Spēle tiek spēlēta ar 24 likmju līnijām, kas maksā abpusēji (fiksēti),
20 monētas par likmi un dažādām monētu vērtībām.
3. 3 vai vairāk Scatter simboli, kas parādās jebkur uz galvenās
spēles spolēm, aktivizē bezmaksas griezienus.
● 3 Scatter simboli, kas parādās jebkur uz galvenās spēles
spolēm, aktivizē 10 bezmaksas griezienus. Jūs varat
izvēlēties starp Zagļu pilsētas bezmaksas griezieniem,
Čūsku bezmaksas griezienu templi vai Tarantijas bezmaksas
griezienu sienas.
● 4 Scatter simboli, kas parādās jebkur uz galvenās spēles
spolēm, aktivizē 15 bezmaksas griezienus. Jūs varat
izvēlēties starp Zagļu pilsētu, Čūskas templi vai Tarantijas
sienām.
● 5 Scatter simboli, kas parādās jebkur uz galvenās spēles
spolēm, aktivizē 25 bezmaksas griezienus. Jūs varat
izvēlēties starp Zagļu pilsētu, Čūskas templi vai Tarantijas
sienām.
● 6 izkaisītie simboli, kas parādās jebkur uz galvenās spēles
spolēm, aktivizē 50 bezmaksas griezienus. Jūs varat
izvēlēties starp Zagļu pilsētu, Čūskas templi vai Tarantijas
sienām.
4. Tower Wild simboli var parādīties uz galvenās spēles 1. un 2.
spolesun izvērsties, lai daļēji vai pilnībā aptvertu 1. vai 2. spoli.
Tower Wilds aizstāj visus simbolus, izņemot Scatter simbolus, un
tie netiks izvērsti, lai ietvertu Scatter simbolus vai citus Tower
Wilds.
5. Noslēpuma simboli var parādīties uz galvenās spēles 3. un 4.
spoles, un tie var būt atsevišķi vai sakrauti. Noslēpuma simboli tiek

2

pārveidoti par jebkuru simbolu, izņemot Scatter simbolus, Tower
Wilds un Battle Wilds.
6. Visi noslēpuma simboli pārvēršas vienā un tajā pašā simbolā.
7. Ja noslēpuma simbols tiek novietots pilnībā uz 3. un / vai 4. spoles
galvenajā spēlē, tiek aktivizēts Mystery reizinātājs. Noslēpuma
simbola novietošana uz pamatnes spēles 3. un / vai 4. spoles kopā
ar Tower Wild vai Battle Wild aktivizē Thoth-Amon funkciju.
Noslēpuma reizinātājs netiek aktivizēts, ja griezienā nav uzvaras.
Visas uzvaras tiek reizinātas ar noslēpuma reizinātāju.
8. Noslēpuma reizinātājs ir no 3 līdz 7.
9. Viens vai vairāki pilnībā sakrauti noslēpuma simboli kopā ar vienu
vai vairākiem Tower Wilds vai Battle Wilds var aktivizēt
Thoth-Amon funkciju. Ja funkcija Thoth-Amon ir aktivizēta, 2 - 5
spolēs nejauši tiek pievienoti 3 - 6 noslēpuma simboli jebkurā
pozīcijā, kuru vēl neaptver cits noslēpuma simbols, Scatter simbols
vai Wild simbols. Ja nav pieejamu pozīciju, funkcija beidzas.
10. Battle Wilds var parādīties uz galvenās spēles 5. un 6. spoles
un izvērsties līdz 3 simbolu pozīcijām sānos uz blakus esošo spoli
(5. vai 6. spoli). Battle Wilds var izvērsties pozīcijā, kuru jau ieņem
Battle Wild, bet nepaplašināsies, lai aptvertu Scatter simbolus.
Battle Wilds aizstāj visus simbolus, izņemot Scatter simbolus.
11. Galvenajā spēlē spoļu pāriem katrā no trim 2x4 sekcijām ir
iespēja tikt savienotiem ar citu spoli tajā pašā sadaļā.
12. Bezmaksas griezienos katram griezienam ir nejaušs skaits, kas
sastāv vismaz no divām blakus esošām spolēm, kas savienotas
kopā ar ne vairāk kā 6 savstarpēji saistītām spolēm.
13. Ir trīs dažādi bezmaksas griezienu veidi: Zagļu pilsētas
bezmaksas griezieni, Čūsku bezmaksas griezienu templis un
Tarantijas bezmaksas griezienu sienas. Visiem trim bezmaksas
griezieniem ir atšķirīgs nepastāvības līmenis.
14. Katrs bezmaksas grieziens ir saistīts ar vienu no galvenās
spēles funkcijām. Zagļu pilsētas bezmaksas griezieni ar funkciju
Tower Wilds, čūsku bezmaksas griezienu templis ar Mystery
simboliem, Mystery reizinātājs un Thoth-Amon funkcija un Tarantia
sienas bezmaksas griezieni ar funkciju Battle Wilds.
15. Katrā no bezmaksas griezienu veidiem ir aktivizēta tikai minētā
funkcija, kā arī saistītās spoles.
●
Zagļu bezmaksas griezienu pilsētā Tower Wilds var
parādīties uz visām spolēm un paplašināties uz augšu vai uz
leju, lai daļēji vai pilnībā segtu spoles. Nevar aktivizēt citas
funkcijas, izņemot saistītās spoles. Nepastāvība: zems /
vidējs.
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● Čūsku bezmaksas griezienu templī noslēpuma simboli un
sakrauti noslēpumu simboli var parādīties uz visām spolēm.
Piezemējoties vismaz vienam Mystery simbolam, kas aptver
visu spoli, tiek aktivizēts Mystery reizinātājs, kas reizina visas
likmju līnijas uzvaras attiecīgi ar 3 - 7. Nosēšanās 5 - 9
Noslēpuma simboli nejauši aktivizē funkciju Thoth-Amon.
Thoth-Amon funkcija nejauši pievieno 3 - 6 Mystery simbolus
uz jebkuras spoles. Šīs funkcijas laikā Tower Wilds un Battle
Wilds nav aktīvi. Nepastāvība: vidēja / augsta.
● Tarantia bezmaksas griezienu sienās Battle Wilds var
parādīties uz visām spolēm un izplesties līdz 3 simbolu
pozīcijām sānos uz blakus esošo spoli. Nevar aktivizēt citas
funkcijas, izņemot saistītās spoles. Nepastāvība: zems /
vidējs.
16. Bezmaksas griezieni tiek izspēlēti ar tādu pašu likmi un
monētas vērtību kā kārta, kurā aktivizē bezmaksas griezienus.
Beidzoties bezmaksas griezieniem, kopējais bezmaksas griezienu
laimests tiek pieskaitīts visām uzvarām no kārtas, kurā aktivizēti
bezmaksas griezieni. Beidzoties bezmaksas griezieniem, spēle
atgriežas kārtā, kurā aktivizēja bezmaksas griezienus.
17. Ja vienlaikus tiek aktivizētas vairākas funkcijas, to secība ir
šāda: Thoth-Amon funkcija, Tower Wilds, Battle Wilds, Mystery
reizinātājs, Mystery simbolu transformācija un Scatters
aktivizēšana.
18. Visi bezmaksas griezieni tiek izspēlēti ar to pašu grieziena
vērtību kā spēlēts līdz tam.
19. Noslēdzoties bonusa spēlei iegūtie laimesti tiek pievienoti
kopējai spēles bilancei.

Spēles beigas
Spēle beidzas, ja spēlētāja rīcībā vairs nav naudas līdzekļu, vai
spēlētājs pats vēlas beigt spēli.
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Laimesta saņemšanas norise
Laimests tiek automātiski ieskaitīts klienta LV BET kontā.
Lai saņemtu laimestu uz savu personīgo finanšu iestādes kontu,
spēlētājam ir jāizmanto viens no pieejamajiem maksājuma veidiem
klienta kontā.
Laimestiem nav izmaksu limita. Tie tiek izmaksāti nākamajā dienā pēc
transakcijas pieprasīšanas. Pirmā šāda transakcija var aizņemt ilgāku
laiku, līdz 10 darba dienām.
Izmaksā tos laimestus, kas ir laimēti saskaņā ar tiešsaistes spēlē
esošajiem spēles noteikumiem un laimējošo kombināciju tabulu. Spēles
programmas funkcionāla bojājuma, elektronisku vai manipulēšanas ar
spēļu automātu programmu rezultātā, laimesta izmaksas tiek veiktas pēc
tam, kad tiek veikta spēles pārbaude un darbinieki ir pārliecinājušies par
iepriekšminēto apstākļu neesamību.
Mēs nodrošinām laimestu izmaksu spēlētājam saskaņā ar juridiskajām
normām, ņemot vērā turpinājumā norādītās prasības:
(a) laimesti, kas nepārsniedz 720 eiro, tiek izmaksāti nekavējoties;
(b) laimesti no 720 eiro līdz 14 300 eiro tiek izmaksāti 24 stundu laikā;
(c) laimesti, kas pārsniedz 14 300 eiro, tiek izmaksāti ne vēlāk kā 30
dienu laikā un ne vairāk kā divos maksājumos.

Pretenziju izskatīšanas kārtība
Ja spēlētājam pēc spēles beigām vai tās laikā rodas pretenzijas par
spēles norisi, tad 15 dienu laikā pēc attiecīgās spēles, par to var iesniegt
rakstisku iesniegumu (adrese: Elizabetes iela 33 - 8, Rīga LV-1010) vai
iesniegt elektronisku iesniegumu nosūtot to uz Atbalsta dienesta e-pasta
adresi - support@lvbet.lv.
15 dienu laikā SIA „LVBet” izskata pretenziju un sniedz rakstveida atbildi
uz norādīto adresi iesniegumā.
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