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Rīga, Skanstes iela 50, LV-1013
+371 23114561

Spēles noteikumi
Spēles nosaukums: Roulette™
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: nenoteikts

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
• Roulette Nouveau™ ir Eiropas ruletes tiešsaistes versija.
• Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.
2. Spēles noteikumi
• Šī spēle ir Eiropas ruletes tiešsaistes versija, kuras mērķis ir
veiksmīgi paredzēt, kurā no 37 numurētām kabatām bumbiņa
piezemēsies vai kura no šiem numuriem būs raksturīga.
• Pareizi paredzot laimējušo kabatu vai laimējušās kabatas īpašību,
spēlētāji vinnē summu, kas atbilst vinnētās likmes vinnestam.
• Spēlētāji var veikt viena veida likmes vai jebkuru likmju kombināciju,
ko ierobežo tikai likmju veida limiti.
• Kad spēlētāji ir uzlikuši likmes un nospieduši griezienu, ruletes rats
sāk griezties.
• Bumbiņa ripo pretēji riteņa rotācijas virzienam, riņķo ap riteņa
malām un atlec no riteņa dimantiem. Bumbiņa nonāk nejauši
izvēlētā kabatā.
• Pēc katra grieziena uz ekrāna tiek parādīts laimējušais skaitlis, kas
tiek izcelts uz galda.
• Ja bumbiņa piezemējas uz nulles, visas likmes, izņemot tās, kas
liktas uz nulles, zaudē.
• Visas likmes, kas nesakrīt ar laimējušo skaitli, tiek noņemtas no
galda.
• Ja spēlētājs ir uzlicis likmi uz laimējušā skaitļa, spēle izmaksā
vinnestu atbilstoši laimējušās(-o) likmes(-u) vinnestam(-iem)
vinnestam(-iem).
• Lai izvēlētos vajadzīgo žetona vērtību, spēles ekrānā noklikšķiniet
uz žetona.
• Uzlieciet likmes, liekot žetonus uz galda vai izmantojot iepriekš
noteiktu likmju modeli.

• Veiciet galda likmi, noklikšķinot uz jebkuras likmes zonas uz galda.
Katra darbība pievieno vienu žetonu ar izvēlēto vērtību galda likmju
laukumā.
• Noklikšķinot, lai pievienotu žetonu, spēle izceļ likmi uz filca.
• Lai noņemtu atsevišķas likmes, noklikšķiniet uz atcelšanas pogas,
un likmes tiks noņemtas viena pēc otras apgrieztā secībā.
• Lai noņemtu visas likmes, noklikšķiniet uz pogas dzēst. Tādējādi no
galda tiks izņemtas visas likmes.
• Ja likmju kopējā summa ir lielāka par likmju limitu vai jums nav
pietiekami daudz naudas likmei, tā netiks pievienota tabulai.
• Spiediet uz spēles panelī esošās zobrata ikonas. Izvēlnē Game
Settings (Spēles iestatījumi) atlasiet, lai iespējotu šādas spēles
opcijas:
• Audio - ieslēdziet vai izslēdziet visas skaņas.
• Skaņas efekti - ieslēdziet vai izslēdziet visus skaņas efektus.
• Noteikumi - noklikšķiniet, lai apskatītu spēles noteikumus.
• Atkārtot - Noklikšķiniet, lai atskaņotu pēdējo spēles raundu.
• Spēles vēsture un spēles statistika - noklikšķiniet uz tās, lai skatītu
spēles vēsturi un statistiku.
• Likmju modeļi - Noklikšķiniet, lai atvērtu likmju modeļus.

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.

