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Spēles noteikumi
Spēles nosaukums: Release the Kraken™
Spēles izstrādātaja nosaukums: PragmaticPlay Ltd.
Spēles veids: Tiešsaistes spēļu automātu video spēle.
Minimālā likme vienam spēles gājienam: 0.20 EUR.
Maksimālā likme vienam spēles gājienam: 100 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.

Spēles apraksts
1. Spēles apraksts
• Release the Kraken ir 5 spoļu, 4 līniju un 20 fiksētu izmaksu līniju
video spēļu automāts.
• Spēlē ir pieejamas sekojošās funkcijas:
o WILD simboli ar dažādām funkcijām;
o Nogrimušo dārgumu bonuss;
o Bezmaksas griezieni.
• Laimests tiek izmaksāts tikai par lielāko laimīgo kombināciju no
katras aktīvās izmaksas līnijas.
• Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi.
• Bonus spēles laimesti tiek pieskaitīti izmaksas līniju laimestiem.
• Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas
Spēles noteikumi
• WILD simboli aiztāj visus citus simbolus, izņemot visus SCATTER
simbolus.
• WILD simbols var parādīties uz visām spolēm/
• Bonusa papildspēle sākas, ja BONUS simbols tiek uzgriezts uz 1.
un 3. spoles un FREE SPINS vai CHEST BONUS simboli tiek
uzgriezti uz 5. spoles.
• Pamatspēles laikā, jebkurā griezienā, nejauši var parādīties 3
taustekļi. Izvēlieties vienu no taustekļiem, lai sāktu vienu no
sekojošām nejauši izvēlētām papildspēlēm:
o KRAKENA MIERĪGIE WILD SIMBOLI
▪ Šis ir WILD simbols, kas aizstāj visus citus simbolus
izņemot BONUS, FREE SPINS un CHEST BONUS
simbolus. Papildspēles sākumā spoles turpina
griezties, kamēr secīgi tiek parādīta 1 no 3 lādēm,
piešķirot vienu no sekojošā balvām: Vairāk Wild
simbolu, Turpināt Griezienus, Visi laimesti x2 un
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SAVĀKT, Vairāk Wild simbolu un SAVĀKT vai
SAVĀKT. Visi laimesti tiek izmaksāti papildspēles
beigās.
o MILZĪGIE KRAKENA WILD SIMBOLI
▪ Šis ir WILD simbols, kas aizstāj visus citus simbolus
izņemot BONUS, FREE SPINS un CHEST BONUS
simbolus. Pēc spoļu apstāšanās, tiek garantēts, ka
nejauši izvēlētā vietā uz spolēm parādīsies milzīgs 3x4
WILD simbols.
o INFEKCIOZIE KRAKENA WILD SIMBOLI
▪ Šis ir WILD simbols, kas aizstāj visus citus simbolus
izņemot BONUS, FREE SPINS un CHEST BONUS
simbolus.
▪ Pēc spoļu apstāšanas tiek garantēts, ka laukumā tiks
uzgriezts vismaz viens WILD simbols. Šis simbols
ietekmēs blakus esošos simbolus, pārvēršot tos par
Wild simboliem.
NOGRIMUŠO DĀRGUMU BONUSA PAPILDSPĒLE sākas, kad
BONUS simbols tiek uzgriezts uz 1. un 3. spoles kopā ar FREE
SPINS simbolu uz 5. spoles.
Šajā papildspēlē spēlētājam tiek piedāvātas 3 lādes, kas satur
nejauši noteiktu nauda balvu.
Nākamās izvēles iespējas tiek piešķirtas tik ilgi, kamēr tiek
uzgrieztas naudas balvas.
Uzgriežot SAVĀKT, BONUSA PAPILDSPĒLE beidzas.
KLĪSTOŠĀ KRAKENA BEZMAKSAS GRIEZIENI sākas, kad
BONUS simbols tiek uzgriezts uz 1. un 3. spoles kopā ar FREE
SPINS simbolu uz 5. spoles.
Pirms raunda sākuma izvēlieties lādes, lai atklātu balvas līdz
brīdim, kad atradīsiet SAVĀKT priekšmetu.
Jūs varat laimēt +1, +2 vai +3 bezmaksas griezienus. Pēc
SAVĀKT atklāšanas, raunds tiek izspēlēts ar kopējo laimēto
bezmaksas griezienu skaitu.
Šīs papildspēles laikā spēlē ir 40 laimesta līnijas.
Raunds sākas ar laimesta reizinātāju 1x.
Katrs raunda laikā uzgrieztais WILD simbols palielina visu atlikušo
bezmaksas griezienu laimestu reizinātāju par 1x.
Visi WILD simboli, kas tika uzgriezti raunda laikā, paliek uz ekrāna
un nejaušā kārtā maina savas pozīcijas katra grieziena laikā.

• Papildspēli nav iespējams sākt atkārtoti.
• Papildspēles laikā tiek izmantotas īpašās spoles.

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.
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: Skanstes iela 50, Rīga LV-1013) 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.

