SIA LVBet
LV50203083121
Rīga, Elizabetes iela 33 - 8, LV-1010
+371 23114561

Spēles noteikumi
Spēles nosaukums: The Wild Job
Spēles izstrādātaja nosaukums: Synot
Spēles veids: Tiešsaistes spēļu automātu video spēle.
Cilindru un līniju skaits: 5 spolēm un 3 spēles 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. “The Wild Job” ir 5 spoļu, 3 rindu video spēļu automāts ar 9 fiksētām
spēles izmaksu līnijām.
2. Ar taustiņu + un - palīdzību izvēlas kredītpunktu skaitu, kuru liks uz
vienu spēles gājienu.
3. Kopējā likmju summa visai spēlei būs redzama „BET” logā.
4. Ja spēlētājam pieejamo kredītpunktu skaits ir mazāks par kopējo
likmju summu visai spēlei, tā ir jāsamazina ar taustiņa + un palīdzību.
5. Nospiežot taustiņu „Paytable” var apskatīties laimējošo simbolu
kombināciju un laimestu tabulu, atbilstošu izvēlētai likmei.
6. Laimējošās kombinācijas skaita no kreisās uz labo pusi un no labās
uz kreiso.
7. Ja uz vienas spēles līnijas ir divas laimējušās kombinācijas,
kredītpunktus piešķir tikai par vērtīgāko kombināciju.
8. Visas vienā spēles gājienā iegūtās laimestu kombinācijas
summējas.
9. Tehnisko traucējumu gadījumā gājiens un gājiena laimests tiek
atcelti.
10.
Laimestu summa redzama logā „WIN”. Noslēdzoties spēles
gājienam, iegūtais laimests tiek pieskaitīts spēlētāja jau esošajiem
kredītpunktiem.
11.
Aizverot spēles logu, viss laimests tiek pārskaitīts uz spēlētāja
kontu sadaļā „Bilance”.
12.
Iespējams izvēlēties spēles papildrežīmu: “Autoplay ”
automāts sāks pats automātiski spēlēt līdz beigsies kredītpunkti vai
tiks nospiesta poga „Autoplay”.
13.
Automātisko spēļu laikā tās notiek ar tādu pašu likmi, ar kādu
veikts pēdējais gājiens pirms funkcijas aktivizēšanas.
“Wild” simbola un “Bonusa” simbola noteikumi
1. WILD simbols aizvieto visus pārējos simbolus izņemot BONUSA
simbolus.
2. BONUSA simboli izkrīt tikai uz 1, 3 un 5 spolēm.
3. 3 BONUSA simboli aktivizē 10 bezmaksas griezienus.
4. Bezmaksas griezienu laikā Bonusa simboli vertikāli izplēšas un
aizvieto visus parējos simbolus.
5. Bezmaksas griezienu laikā var iegūt bezmaksas griezienus.
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Laimesta dubultošanas noteikumi
1. Pamatspēles laimesta gadījumā nospiežot “GAMBLE” funkciju, ir
iespējams divkāršot laimestu.
2. Nospiežot pogu “HALVE” ir iespējams uz pusi samazināt summu ar
kuru riskēt.
3. Spēles ekrānā rādās viena kārts, kurai, uzminot krāsu, laimests tiek
dubultots.
4. Gadījumā, ja spēlētājs neuzmin krāsu, laimests tiek zaudēts.
5. Lai iegūtu laimestu kopējā kredītu kontā jānospiež poga
“COLLECT”.

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.
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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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