SIA LVBet
LV50203083121
Rīga, Skanstes iela 50, LV-1013
+371 23114561

Spēles noteikumi
Spēles nosaukums: 1000x Busta™
Spēles izstrādātaja nosaukums: Relax Gaming Limited
Spēles veids: Tiešsaistes spēļu automātu video spēle.
Minimālā likme vienam spēles gājienam: 0.01 EUR.
Maksimālā likme vienam spēles gājienam: 1000 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 mērķis
• 1000x Busta™ ir video spēļu automāts.
• Spēle piedāvā sekojošas funkcijas:
o Take Win At funkcija.
2. Spēles noteikumi
• 1000x BUSTA ir vienkārša spēle, kurā spēlētājs veic likmes uz
pieaugošu reizinātāju, kas attēlots grafikā un nejauši pārtrauc
palielināties, kad parādās "BUSTA!".
• Spēlētājs nosaka savu mērķi, un, ja pieaugošais reizinātājs paliek
vienāds ar vai lielāks par šo mērķi, tiek piešķirta norādītā vinnesta
summa, t. i., mērķa summa reizināta ar likmi.
• Spēlei ir arī iespēja "Take Win At", kas ļauj spēlētājam apskatīt
pieaugošo reizinātāju un izlemt mainīt savu mērķi uz nākamo
pieejamo mērķi, kas parādās uz pogas "Take Win At", lai ātri
saņemtu laimestu ar jauno zemāko mērķi.
• Ja pieaugošais reizinātājs paliek zem mērķa, spēlētājs zaudē savu
likmi ("No Win") un tādējādi nesaņem vinnestu.
• Spēlē ir 3 ritināšanas joslas, kurās varat izvēlēties likmes lielumu,
mērķi un vinnestu.
• Spēlētāji var ritināt ar mobilā tālruņa pieskārienu.
• Datorā spēlētājs var izmantot (+) vai (-) pogas, peles riteni vai vilkt.
• Katrā nolaižamajā sarakstā ir arī rediģēšanas ikona (pildspalva),
kurā spēlētājs var ievadīt vēlamo summu.
• Šīs trīs vērtības ir savstarpēji saistītas tā, ka izmaksa = mērķis x
likmes lielums, tāpēc vienas vērtības rediģēšana automātiski koriģē
pārējās vērtības.
• Pirmais sarkanais ritentiņš ir likmju lielums, kurā spēlētājs nosaka
vēlamo likmju lielumu.

• Trešais zilais rullītis ir izmaksa, kurā spēlētājs nosaka vēlamo
izmaksas lielumu.
• Zem pašreizējās izvēles nolaižamā saraksta ir redzams laimesta
procents. Spēlētājs var arī nospiest rediģēšanas (zīmuļa) ikonu, lai
iestatītu vēlamo laimesta varbūtību.
• Ar likmju izdarīšanas pogu tiek veikta likme un sākta spēle.
• Poga Take Win At parāda nākamo pieejamo mērķa vērtību.
Nospiežot to, spēlētāja mērķa vērtība tiek mainīta uz šo vērtību.
• Kad likme ir vinnēta, pieaugošais reizinātājs turpina palielināties,
līdz tas nejauši apstājas. Spēlētājs var izvēlēties paātrināt
pieaugumu, lai ātrāk sasniegtu nejaušo apstāšanos un pārietu uz
nākamo likmi.

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.

