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

Spēles noteikumi
Spēles nosaukums: Fortune Cats Golden Stacks™
Spēles izstrādātaja nosaukums: Thunderkick Malta Limited
Spēles veids: Tiešsaistes spēļu automātu video spēle.
Minimālā likme vienam spēles gājienam: 0.10 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
• Fortune Cats Golden Stacks ir 5 spoļu un 15 fiksētu izmaksu līniju
video spēļu automāts.
• Spēlē ir pieejamas sekojošās funkcijas:
o WILD reizinātāji;
o Klīstošais WILD simbols;
o Bonusa spēle;
o Sticky atkārtotā grieziena funkcija.
• 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
• Fortune Cats Golden Stacks ir videospēle ar 5 celiņiem un 40
izmaksas līnijām pamatspēlē un līdz pat 120 izmaksas līnijām bonusa
spēlē.
• Spēle ietver noslēpumaino simbolu (Mystery symbol), zelta kaudzes
(Golden stacks) un bonusa spēli (Bonus game) ar bezmaksas
griezieniem un papildu spēles zonām.
• Spēles kārta tiek uzsākta, nospiežot aktivitātes pogu, un spēle tiek
spēlēta, ņemot vērā izvēlēto likmes līmeni.
• Spēles kārtas laikā nav iespējams mainīt likmes līmeni.
• Automātiskās spēles (Auto Play) laikā spēle tiek spēlēta automātiski,
kārtu skaitu norādot automātiskās spēles (Auto Play) lapā. Šī funkcija
var nebūt pieejama.
• Visas spēles izmaksas un laimestu kombinācijas tiek izmaksātas
saskaņā ar izmaksu tabulu (Pay Table).

• Saskaņā ar izmaksu tabulu tiek izmaksāta tikai augstākā laimesta
kombinācija izmaksas līnijā, ja kombinācijas ir izvietotas secīgi no
kreisās puses uz labo un tās atbilst izmaksu tabulai (Pay Table).
• Visi spēles kārtā iegūtie izmaksas līniju laimesti tiek pieskaitīti un
parādīti spēles kārtas beigās.
• Visi laimesti tiek rādīti un izmaksāti izvēlētajā valūtā.
• Aizstājējsimbols var izkrist uz 2.–5. celiņa, un tas aizstāj visus citus
simbolus, izņemot izkaisītos un noslēpumainos simbolus.
• Noslēpumainais simbols: noslēpumainais simbols var parādīties kā
pamatspēlē, tā arī bonusa spēlē, nejauši pārveidojot vienu
apmaksātu simbolu un sevi (un visus attiecīgos simbolus uz celiņiem
visās aktīvajās spēles zonās) par visdārgāko simbolu (zelta kaķi).
• Noslēpumainais simbols neietekmē izkaisītos, aizstājējsimbolus vai
citus noslēpumainos simbolus.
• Pamatspēlē (Base game) 3 (vai vairāk) izkaisītie simboli aktivizē
bonusa spēli (Bonus game), kas ietver 10 bezmaksas
• griezienus. Bonusa spēlē var aktivizēt papildu spēles zonas.
Sākotnējais spēles zonu skaits ir atkarīgs no izkaisīto simbolu skaita,
kas aktivizēja bonusa spēli:
o 3 izkaisītie simboli aktivizē bonusa spēli ar 1 spēles zonu.
o 4 izkaisītie simboli aktivizē bonusa spēli ar 2 spēles zonām.
o 5 izkaisītie simboli aktivizē bonusa spēli ar 3 spēles zonām.
• Bonusa spēle: bonusa spēlē savāktie izkaisītie simboli aktivizē jaunas
spēles zonas: 3 izkaisītie simboli aktivizē 2. spēles zonu.
• 5 papildu izkaisītie simboli aktivizē 3. spēles zonu. (Ja bonusa spēle
tiek uzsākta ar vienu spēles zonu, lai aktivizētu visas 3 spēles zonas
kopā nepieciešami 8 izkaisītie simboli.)
• Aktīvas var būt ne vairāk kā 3 spēles zonas.
• Papildu spēles zonas saglabājas aktīvas līdz spēles kārtas beigām.
• Par katru izkaisīto simbolu tiek piešķirts viens papildu bezmaksas
grieziens. Katru reizi, kad tiek aktivizēta jauna spēles zona, tiek
piešķirti divi papildu bezmaksas griezieni. Maksimālais izkaisīto
simbolu skaits vienā griezienā ir bonusa spēles laikā ir 3.
• Zelta kaudzes funkcija: bonusa spēlē jebkurš ar visdārgākajiem
simboliem (zelta kaķiem) aizpildīts celiņš tiks kopēts uz attiecīgajiem
celiņiem citās spēles zonās.
• Laimesti par simboliem tiks izmaksāti pirms Zelta kaudzes funkcijas
piemērošanas. Izņemot visdārgāko simbolu (zelta kaķi), kas tiks
vērtēts saskaņā ar Zelta kaudzes funkciju.

• Bonusa spēle tiek spēlēta ar likmi, kāda izdarīta griezienā, kura laikā
tika aktivizēta bonusa spēle.
• Spēles darbības traucējumu gadījumā visas ietekmētās likmes un
izmaksas tiek anulētas.
• Maksimālais kopējais likmes reizinātājs vienā spēles kārtā ir 2500. Ja
šis limits ir sasniegts, spēles kārta tiek izbeigta un papildu laimesti
netiek izmaksāti.

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.

