SIA „JOKER.LV”
reģ. Nr. 40203343365, Katrīnas iela 12, Rīga, tel. +371 25757544
Spēles Flamenco Roses noteikumi
Greentube Malta Ltd spēles programma

Spēles veids – tiešsaistes spēļu automātu videospēle.
5 cilindri un 10 izmaksu līnijas
Spēles laimesta kopsumma svārstās no 95.09%.
Azartspēļu automātā izmantojamie maksāšanas līdzekļi
Naudu savā spēlētāja kontā var ieskaitīt izmantojot kādu no trim iemaksas metodēm: (i)
Internetbanka, (ii) bankas karte vai (iii) bankas pārskaitījums.
Minimālā likme
Maksimālā likme

0.01 EUR
20.00 EUR
Spēles norise

Mērķis spēlē Flamenco Roses™ ir iegūt 5 identiskus simbolus uzvaras līnijas garumā.
Laimestu kombinācijas iet no kreisās puses uz labo pāri aktīvām uzvaras līnijām normālajā
spēlē. Lai laimētu, simboliem ir jāatrodas blakus vienam otram bez jebkādiem citiem
simboliem tiem pa vidu.
Spēles iespējas: Bezmaksas spēles ar fiksētiem Wild simboliem
Svarīgi:
“Dejotājs” aizvieto visus simbolus, izņemot Izkliedes.
Visi maksājumi ir par laimestiem no kreisās puses uz labo, izņemot Izkliedes, par ko maksā
jebkurā pozīcijā.
Visas balvas ir uz izvēlētajām līnijām, izņemot Izkliedes.
Par izvēlēto līniju tiek maksāts tikai augstākais laimests.
Līniju laimesti tiek reizināti ar kredīta likmi par līniju.
Izkliedes balvas tiek reizinātas ar kopējo likmi.
Izkliedes laimesti tiek pievienoti līniju laimestiem.
Lai spēlētu spēli, sekojiet šiem soļiem:
‘BET/LINE’: Šeit Jūs varat noteikt likmi par līniju nākamajam raundam.
‘LINES’: Šeit Jūs varat izvēlēties, uz cik līnijām Jūs vēlaties spēlēt.
‘PAYTABLE’: Šeit Jūs redzat pārskatu par laimestu, kurā Jūsu uzvaras iespējas tiks
automātiski aprēķinātas atkarībā no Jūsu likmēm.
‘START’: Klikšķis uz „Start” uzsāk iegriešanu. Tad sākas spēle. Regulārajā spēlē definētā
likme tiks atskaitīta no Jūsu kredīta.
Jūs varat atkal noteikt likmi katra laimesta raundā pie „Gamble game” jeb riska spēles un
dubultot to, ja Jums veicas.
‘GAMBLE’: Ja Jūs uzvarat, parādās „Gamble” poga. Uzspiežot uz „Gamble” sākas riska
spēle. Ja Jūs uzvarat riska spēlē, Jūsu raunda laimests tiek dubultots. Ja Jūs zaudējat, Jūs
zaudēsiet arī visu raunda laimestu. Iespējas dubultot savu laimestu ir 1:1.
‘COLLECT’: Ja Jūs uzvarat, parādās „Collect” jeb saņemšanas poga. Uzspiežot uz šīs
saņemšanas pogas, raunda laimests tiek pievienots Jūsu kredītam. Lūdzu spiediet „Collect”, ja
Jūs nevēlaties likt likmi Jūsu raunda laimestam riska spēlē (Gamble game).

‘AUTOPLAY’: Spiežot uz „Autoplay”, tiek uzsākts konkrēts automātisku griezienu skaits. Ja
„Autoplay” jeb automātiskā spēle ir aktivizēta, pogas nosaukums mainās uz „Stop”.
‘STOP’: Spiediet uz „Stop”, lai apturētu automātiskos griezienus.
Spēles noteikumi
Bezmaksas spēles ar fiksētiem Wild simboliem
3 vai vairāk izkliedes “Zelta rožu” simboli piešķir 10 bezmaksas spēles.
Flamenko “Dejotājs” (Wild simbols) spēlē galveno lomu – tiklīdz viņš parādās, viņš paliek
fiksēts viņa pozīcijā līdz Bezmaksas griezienu beigām un pabeidz Jūsu uzvaras kombinācijas.
Jo vairāk Flamenko dejotājus Jūs iegūstat, jo augstākas ir Jūsu laimesta izredzes!
Turpmākos bezmaksas griezienus var laimēt ar 3 vai vairākām “Zelta rozēm”. Te tiek
izmantota likme no regulārās spēles.
Spēles beigas
Spēle beidzas, ja spēlētāja rīcībā vairs nav kredītpunktu, vai arī spēlētājs vēlas beigt spēli.
Laimesta saņemšanas norise
Lai saņemtu laimestu savā bankas kontā, ir attiecīgi jāaizver spēles logs un jāpārskaita nauda
no spēlētāja konta sadaļas „Bilance”
Laimesta minimālā izmaksa ir 10 EUR, tas tiek apstiprināts 1 darbdienas laikā un nonāk
spēlētāja bankas kontā 1-3 darbdienu laikā. Laimestiem jābūt saskaņā ar Noteikumiem.
Laimestu, kas:
1) nepārsniedz 720 euro, izmaksā nekavējoties;
2) pārsniedz 720 euro nepārsniedz 14 300 euro izmaksā 24 stundu laikā;
3) pārsniedz 14 300 euro, izmaksā 30 dienu laikā un ne vairāk kā divos maksājumos;
pirmo maksājumu 30% apmērā no laimesta izmaksā 15 dienu laikā, bet otro maksājumu 70%
apmērā izmaksā ne vēlāk kā 30 dienu laikā.
Pretenziju izskatīšanas kārtība
Ja spēlētājam pēc spēles beigām vai tās laikā rodas pretenzijas par spēles norisi, tad pēc
attiecīgās spēles par to var iesniegt sūdzību: - biroja darba laikā no plkst. 8:00 līdz 16:30
personīgi uzņēmuma birojā Rīgā, Katrīnas ielā 12; - nosūtīt rakstiskā formā uz uzņēmuma
biroju Rīgā, Katrīnas ielā 12, LV-1045; - nosūtīt uz e-pastu office@joker.lv. Pretenzijas var
iesniegt arī telefoniski biroja darba laikā no plkst. 8:00 līdz 16:30 pa tālr. 25757544, izņemot
pretenzijas, kas ir saistītas ar naudas līdzekļu atgūšanu, tiek izskatītas rakstiski iesniegtā
formā. Sūdzības tiek izskatītas 15 dienu laikā un uz tām tiek sniegta atbilde.
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