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

Spēles noteikumi
Spēles nosaukums: Wild Worlds ™
Spēles izstrādātaja nosaukums: Netent
Spēles veids: Tiešsaistes spēļu automātu video spēle.
Cilindru un līniju skaits: 5 spoles, 3 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. „ Wild Worlds“ ir piecu ruļļu, grupu izmaksu aparāts kurā ir šādas
iespējas: Varoņu “Wild” simboli, Iznicināšanas opcija, Izkaisītais
simbols (“Scatter”), Bezmaksas griezieni, Varoņu uzbrukumi,
Varoņa specialie uzbrukumi, Monstri, Uzvarētie mači.
2. Varoņu “Wild” simbolu noteikumi. Kad uz ekrānā paradās Varoņa
simbols, visi atlikušie viena tipa simboli pārvēršas “Wild” simbolos.
Varoņu “Wild” opcija var tikt aktivizēta gan pamat spēles laikā, gan
Bezmaksas griezienu laikā. “Wild” simboli aizvieto visus simbolus,
izņemot “Scatter” simbolus.
3. Iznicināšanas opcijas noteikumi. Opcijā tiek aktivizēta pēc
nejaušības principa pēc neveiksmīga griezienā. Opcijas laikā tikai
vienas krāsas simboli paliek uz ruļļiem, pārējie simboli tiek
iznicināti, izņemot “Scatter” simbolus.
4. Izkaisīta simbola (“Scatter”) noteikumi. 3 “Scatter” simboli aktivizē
8 Bezmaksas griezienus.
5. Bezmaksas griezienu noteikumi. Pastāv 3 Bezmaksas griezienu
pasaules, katra ar savam opcijām: Tumšais mežs: Izplešamie
“Wild” simboli, Ledus pasaule: Smagie “Wild” simboli, Uguns
zemes: Nejaušie “Wild” simboli.
6. Ledus pasaules noteikumi. Kad kapteiņa vai Bosa vāja vieta ir
iznicināta, uz ruļļiem pēc nejaušības principa tiek izvietoti 2 pilnie
Smagie “Wild” simboli. Ja Smagie “Wild” simboli piedalās laimīga
kombinācija, viņi paliks uz ruļļiem līdz nākamas Lavīnas.
7. Uguns zemes noteikumi. Kad kapteiņa vai Bosa vāja vieta ir
iznicināta, no 2 līdz 4 Nejaušiem “Wild” simboliem tiek izvietoti uz
ruļļiem pēc nejaušības principā.
8. Tumša meža noteikumi. Kad kapteiņa vai Bosa vāja vieta ir
iznicināta, Izplešamais “Wild” simbols tiek izvietots uz ruļļiem pēc
nejaušības principa. Ja viņš pabeidz laimīgo kombināciju, tas
eksplodē kopā ar pārējiem simboliem. Jaunie Izplešamie “Wild”
simboli tiek ģenerēti uz blakus pozīcijām, kur tika eksplodēts
Izplešamais “Wild” simbols.
9. Varoņu uzbrukumu noteikumi. Katram Varonim ir atbilstošais
mazais vai vidējais laimesta simbols, kas tiek izmantots, lai
aktivizētu Varoņa uzbrukumu un uzlādēt Varoņa metru.
Nepieciešami 3 lādējumi, lai aizpildītu Varoņa metru. Laimests uz
Varoņa simbola uzlāde atbilstošu Varoņa metru. Ja Varoņa metrs
ir aizpildīts, Varoņa Speciālais uzbrukums tiek aktivizēts.
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10. Varoņa speciālo uzbrukumu noteikumi. Katram Varonim ir
atbilstošs mazais vai vidējais laimesta simbols, kas tiek izmantots,
lai aktivizētu Varoņa uzbrukumu un uzlādēt Varoņa metru. Zila
Varoņa Speciālais uzbrukums veido 1 bojājuma punktu visiem
Monstriem. Roza Varoņa Speciālais uzbrukums veido 1 bojājuma
punktu 4 reizes, pēc nejaušības izvelētiem Monstriem. Zaļa
Varoņa Speciālais uzbrukums veido 4 bojājuma punktus, pēc
nejaušības izvelētiem Monstriem.
11. Monstru noteikumi. Pastāv 2 Monstru veidi: 3 Kapteiņi un Boss.
Kapteini: 15 veselības punkti; pievieno Bezmaksas griezienu spēli,
kad tiek iznicināts. Boss: 105 veselības punkti; kad tiek iznicināts
pārvieto spēlētāju Bezmaksas griezienu pasaule ar 8 Bezmaksas
griezieniem un jauno Kapteini.
12. Uzvarēto maču noteikumi. Jebkura horizontāla vai vertikāla
līnija no 3 vai vairākiem viena veida simboliem ir uzvarētais mačs.
Viena rinda vai kolonna var ietvert vairāk nekā 1 laimestu. Laimesti
var krustoties vai pārklāties uz vienas un tās pašas rindas vai ruļļa.
13. Jums tiek izmaksāts laimests tikai par lielāko laimīgo
kombināciju no katras aktīvās izmaksas līnijas. Bonusa spēles
laimesti tiek pieskaitīti izmaksas līnijas laimestiem. Lai veidotos
regulārās laimīgās kombinācijas, simboliem uz aktīvas izmaksas
līnijas jāatrodas blakus. Regulārās laimīgās kombinācijas tiek
veidotas no kreisās uz labo pusi. Vismaz vienam no simboliem
jābūt attēlotam uz pirmā ruļļa. Simbolu kombinācija neveidojas, ja
tā sākas no otrā ruļļa. Lai pārvērstu monētas kredītos, izmantojiet
sekojošo formulu: Monētu skaits x monētas vērtība = daudzums
kredītos. Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

Spēles beigas
Spēle beidzas, ja spēlētāja rīcībā vairs nav naudas līdzekļu, vai
spēlētājs pats vēlas beigt spēli.

Laimesta saņemšanas norise
Laimests tiek automātiski ieskaitīts klienta LV BET kontā.
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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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