SIA „JOKER.LV”
reģ. Nr. 40203343365, Katrīnas iela 12, Rīga, tel. +371 25757544
Spēles Diamond Link: Mighty Buffalo noteikumi
Greentube Alderney spēles programma

Spēles veids – tiešsaistes spēļu automātu videospēle.
5 cilindri un 25 izmaksu līnijas
Spēles laimesta kopsumma ir 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
Maksimālā likme

0.25 EUR
25.00 EUR

Spēles norise
“Wild” simbols
“Wild” simbols ir aizstājsimbols un tas aizstāj visus simbolus, izņemot “Diamond” simbolus.
“Diamond Link” papildspēle
Ja uz spēles laukuma izkrīt 6 “Diamond” simboli, aktivizējas “Diamond Link” papildspēle.
Ja uz spēles laukuma izkrīt 5 “Diamond” simboli, tie fiksējas savās pozīcijas un spēlētājam būs piešķirts
viens bezmaksas grieziens ar iespēju sakrāt sesto “Diamond” simbolu un aktivizēt “Diamond Link”
papildspēli. “Diamond Link” papildspēle aktivizējas ar 3 bezmaksas griezieniem un iespēju laimēt:





Džekpotu;
“Wild Spin”;
“Sticky Spin”
“Colossal Spin”.
Ja uz spēles laukuma, “Diamond Link” papildspēles laikā, izkrit “Diamond” simbols, bezmaksas
griezienu skaits atkal paliek 3.

“Wild Spin” grieziens
•
•

Ja uz spēles laukuma izkrit “Diamond” simbols ar “Wild Spin” logotipu virsū, aktivizējas
“Wild Spin” grieziens.
Uz spēles laukuma izkritis nejaušs “Wild” simbolu skaits, kas garantēs laimesta kombināciju.

“Sticky Spin” grieziens
•

Ja uz spēles laukuma izkrit “Diamond” simbols ar “Sticky Spin” logotipu virsū,
aktivizējas “Sticky Spin” grieziens.

•

Laimesta kombinācija paliek fiksēta uz spēles laukuma un tiek piešķirt bezmaksas grieziens,

palielinot iespēju laimēt lielāko laimesta kombināciju.
“Colossal Spin” grieziens
•
•

Ja uz spēles laukuma izkrit “Diamond” simbols ar “Colossal Spin” logotipu virsū,
aktivizējas “Colossal Spin” grieziens.
Griezienā laikā uz 2ā, 3ā un 4ā ruļļiem kritis milzīgie simboli (3x3 izmērā).

Izmaksu noteikumi pamatspēlē
• Laimests tiek izmaksāts tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās izmaksas
līnijas, izņemot par izkaisītajiem laimestiem.
• “Scatter” simbolu un bonusa spēles laimesti tiek pieskaitīti izmaksas līniju laimestiem.
• Vinnestu kombinācijas un izmaksas tiek veidotas saskaņā ar izmaksu tabulu jeb

Izmaksu tabula

Likme tiek noteikta, izmantojot atlasītāju LEVEL.
Monētas vērtība tiek noteikta, izmantojot atlasītāju COIN VALUE.
COINS norāda likmei pieejamo monētu daudzumu.
AUTOPLAY spēlē automātiski izvēlētajam raundu skaitam.
MAX BET spēlē likmes augstākajā līmenī un ar esošo monētu vērtību. Spēlējot zemākā
līmenī, jānoklikšķina uz MAX BET divas reizes, lai spēlētu raundu izvēlētajā līmenī.

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.

