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

Spēles noteikumi
Spēles nosaukums: Money Train 3™
Spēles izstrādātaja nosaukums: Relax Gaming Limited
Spēles veids: Tiešsaistes spēļu automātu video spēle.
Minimālā likme vienam spēles gājienam: 0.10 EUR.
Maksimālā likme vienam spēles gājienam: 10 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
• Money Train 3™ ir 5x4 formāta video spēļu automāts.
• Spēle piedāvā sekojošas funkcijas:
o Respin funkcija;
o Bonusa spēle.
• 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.
2. Spēles noteikumi
• Papildspēli Respin var nejauši aktivizēt pēc jebkura galvenā spēles
raunda bez vinnesta.
• Respins funkciju nevar aktivizēt, kad ir aktivizēta bonusa spēle.
• Kad šī funkcija ir aktivizēta, uz galda tiek izvēlēts nejaušs simbols.
• Visi šī simbola simboli tiek bloķēti, un visas pārējās pozīcijas griežas
atkārtoti.
• Atkārtotajā griezienā var izkritt tikai izvēlētais simbols, reizinātāja
simboli un tukšs simbols.
• Kamēr vien ir vismaz viens no izvēlētajiem simboliem vai reizinātāja
simbols, atkārtotie griezieni turpināsies.
• Visi jaunie izvēlētā simbola gadījumi saglabājas līdz atkārtotu
griezienu beigām.
• Multiplikatora simboli ir trīs variantos: +1x, +2x, +3x, un, kad tie
izkrīt, tie tiek pievienoti kopējam reizinātājam, kas sākas ar 1x.
Multiplikatora simboli netiek pielīmēti.
• Tiklīdz brīvajās pozīcijās izkritīs tikai tukši simboli vai arī visas
pozīcijas būs aizpildītas ar izvēlēto simbolu, laimests tiks novērtēts
un tiks piemērots uzkrātais reizinātājs.

Bonusa spēles Money Cart noteikumi
• Lai aktivizētu bonusa kārtu, ir nepieciešami 3 vai vairāk bonusa
simboli.
• Bonusa simboli var atrasties jebkurā ruļļa vietā Pastāvīgie bonusa
simboli (zelta simboli) palīdz aktivizēt bonusa kārtu.
• Kad tiek aktivizēta bonusa funkcija, bonusa simboli, kas to aktivizē,
atklāj vērtību.
• Kad tiek aktivizēta papildspēle, īpašie bonusa simboli, kas aktivizē
papildspēli, izspēlē savu darbību pirms pirmā grieziena.
• Visas bonusa funkcijas vērtības tiks parādītas kā likmes
reizinājums.
• Bonusa raunds sākas ar 3 griezieniem, un katru reizi, kad tiek
izkritis jauns simbols, griezienu skaits tiek atjaunots līdz 3.
• Katram bonusa raunda simbolam ir sava uzvedība:
• Bonusa simbols - atklāj vērtību no 1x līdz 10x likmi.
• Collector - saskaita visas redzamās vērtības no citiem simboliem uz
ruļļiem un pievieno tās savai vērtībai.
• Sniper - dubulto 3 līdz 8 citu bonusa simbolu vērtības šī grieziena
beigās un katrā nākamajā griezienā. Tas var darboties uz vienu un
to pašu bonusa simbolu vairākas reizes.
• Collector-Payer - izvēlas no 3 līdz 5 simboliem kā mērķus, pieskaita
to vērtības savam simbolam un pēc tam izmaksā savu atjaunināto
vērtību katram no šiem mērķiem.
• Necromancer - Atdzīvina no 2 līdz 7 jau izmantotus īpašos bonusa
simbolus (Collector, Collector-Payer, Sniper, Tommy Gun Sniper
vai Tommy Gun Payer). Vienu un to pašu simbolu var izmantot
vairākas reizes.
• Absorber (Absorbētājs) - saskaita visu parasto bonusa simbolu
vērtību summu un noņem tos no ruļļiem. Īpašos simbolus absorbēt
nevar.
• Tommy Gun Sniper - mērķis ir viens nejauši izvēlēts simbols,
dubultojot tā vērtību no 2 līdz 6 reizēm.
• Tommy Gun Payer - atklāj vērtību no 5x līdz 100x un mērķē uz vienu
nejauši izvēlētu simbolu, pievienojot atklāto vērtību no 3 līdz 10
reizēm.
• Peristent Collector - savāc visas uz ruļļiem redzamās vērtības un
pievieno tās savam simbolam vērtību šī grieziena beigās un katrā
nākamajā griezienā.

• Persistent Sniper - šā grieziena beigās un katrā nākamajā griezienā
dubulto 3 līdz 8 citu bonusa simbolu vērtības. Tas var iedarboties
uz vienu un to pašu bonusa simbolu vairākas reizes.
• Persistent Collector-Payer - katra grieziena beigās izvēlas no 3 līdz
5 simboliem kā mērķus, pieskaita to vērtības savam simbolam un
tad izmaksā atjaunināto vērtību katram no šiem mērķiem.
• Persistent Necromancer (Pastāvīgais nekromants) - atkal atdzīvina
no 1 līdz 7 jau izmantotos īpašos bonusa simbolus, kas nav
pastāvīgie.
• Persistent Shapeshifter - pēc katra grieziena pārvēršas citā īpašajā
simbolā.
• Visi īpašie bonusa simboli, izņemot Tommy-Gun Payer, pirms
savas darbības veikšanas 1x atklāj savu vērtību.
• Ja ir vairāki īpašie bonusa simboli, kas darbojas, tie darbojas secībā
no augšējās rindas uz apakšējo rindu un katrā rindā no kreisās uz
labo.

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.
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.

