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Spēles Top o' the Money™ - Pots of Wealth noteikumi
Greentube Malta Ltd spēles programma

Spēles veids – tiešsaistes spēļu automātu videospēle.
5 cilindri un 20 izmaksu līnijas
Spēles laimesta kopsumma svārstās no 95%.

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 0.20 EUR
Maksimālā likme 20.00 EUR

Spēles norise

Spēles iespējas:

• Wild podi
• Laimesta podi
• Nejaušie Wild simboli
• Varavīksnes podi
• Bezmaksas griezieni

Svarīgi:

Visas balvas ir par kombinācijām no kreisās puses uz labo.
Visas balvas tiek piešķirtas izvēlētajās rindās.
Uz izvēlētās rindas izmaksā tikai augstāko laimestu.
Rindu laimesti tiek apvienoti
Bezmaksas spēles var laimēt arī bezmaksas spēļu laikā.
Bezmaksas spēles spēlē ar aktivizācijas likmi.
Wild simboli var parādīties uz visiem ruļļiem.
Kļūda atceļ visas izmaksas un spēles.
Lai spēlētu spēli, sekojiet šiem soļiem:
‘TOTAL BET’: Šeit jūs varat noteikt likmi par līniju nākamajam gājienam.

‘MENU’ - > ‘PAYTABLE & INFO’’: Šeit Jūs redzat pārskatu par laimestu, kurā jūsu uzvaras 
iespējas tiks automātiski aprēķinātas atkarībā no Jūsu likmēm.

‘START’: Noklikšķinot uz „Start” tiek aktivizēta griešanās un sākas spēle. Regulārajā spēlē 
noteiktā likme tiks atskaitīta no jūsu kredīta.

Uzvaras gadījumā uzspiežot uz „Gamble” jūs varat dubultot likmi, ja paveicas riska spēlē.
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‘GAMBLE’: Ja jūs uzvarat, parādās „Gamble” poga. Uzspiežot uz „Gamble” sākas riska spēle. 
Ja jūs uzvarat riska spēlē laimests tiek dubultots. Ja riska spēle tiek zaudēta, jūs zaudēsiet arī 
visu gājiena laimestu. Iespējas dubultot savu laimestu ir 1:1.

‘COLLECT’: Ja Jūs uzvarat, parādās „Collect” jeb saņemšanas poga. Uzspiežot uz šīs pogas, 
gājiena laimests tiek pievienots jūsu kredītam. Lūdzu spiediet „Collect”, ja nevēlaties 
piedalīties riska spēlē (Gamble).

‘AUTO’: Spiežot uz „Auto”, tiek uzsākts noteikts automātisku griezienu skaits. Ja „Auto” jeb 
automātiskā spēle ir aktivizēta, pogas izskats mainās, un, ja vēlēsieties to apturēt, spiediet 
„Auto”.

Paplašināmie ruļļi

Īpašie simboli paplašina ruļļus līdz 8. augstumam ar 40 laimesta rindām.

Wild podi

Wild podi ir pieejami, kad ruļļi ir pilnībā izvērsti (8. augstums). Kad būs pieejams jebkurš 
īpašais simbols, tiks aktivizēts Wild pods, un uz attiecīgā ruļļa tiks pievienoti sakrauti Wild 
simboli.

Laimesta podi

Spēles beigās var tikt pievienoti vairāki simboli "Pakavs". Pēc pievienošanas visi Pakava 
simboli kļūst par tāda paša veida parastajiem simboliem vai Wild simboliem.

Nejaušie Wild simboli

Spēles beigās var tikt pievienoti vairāki Wild simboli. Visi laimesti tiek izmaksāti.

Varavīksnes podi

Spēles beigās bezmaksas griezienu taka var palielināties, lai piešķirtu bezmaksas griezienus.

Bezmaksas griezieni

Bezmaksas griezieni tiek izspēlēti ar aktivizējošo likmi un rindām.
5 saistīti vinnesti piešķir 5 bezmaksas griezienus.
6 saistīti vinnesti piešķir 7 bezmaksas griezienus.
7 vai vairāk saistītie vinnesti piešķir 10 bezmaksas griezienus.
Bezmaksas griezienu laikā ruļļi tiek pilnībā paplašināti.
Bezmaksas griezienu laikā Laimesta podi, Nejaušie Wild simboli un Varavīksnes podi nav 
pieejami.

Spēles beigas 

Spēle beidzas, ja spēlētāja rīcībā vairs nav kredītpunktu, vai arī spēlētājs vēlas beigt spēli.

Laimesta saņemšanas norise
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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.


