SIA „JOKER.LV”
reģ. Nr. 40203343365, Katrīnas iela 12, Rīga, tel. +371 25757544
Spēles 1 Reel Demi Gods II noteikumi
SubTech Ltd spēles programma

Spēles veids – tiešsaistes spēļu automātu videospēle.
1 cilindrs, 1 izmaksas līniju spēļu automāts.
Spēles laimesta kopsumma ir no 88.85% līdz 95.42%.
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
10.00 EUR
Spēles norises apraksts

Izmaksu noteikumi


Pēc lielākā līmeņa sasniegšanas ar kādu no simboliem, ikreiz kad tas pats simbols izkrīt
vēlreiz, laimests tiek izmaksāts par pēdējo līmeņa summu.



Pēc visu 3 simbolu progresa joslu aizpildīšanas spēlētājs tiks apbalvots ar džekpotu x500
vērtība.
Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

Regulāro izmaksu apraksts
Lai parastie simboli veidotu laimīgo kombināciju, jāsakrīt sekojošiem apstākļiem:
Simboliem jābūt līdzās uz aktīvas izmaksas līnijas.
Izmaksu līniju apraksts
Laimests tiek izmaksāts tikai par laimīgajām kombinācijām uz aktīvajām izmaksas
līnijām.
Izmaksas līnija ir katra līnija, kura ir redzama attēlā:

Spēles norise
Vispārējie noteikumi

Progressivais simols “Uzvara”






Spēlē ir 3 simboli ar progresīviem laimestiem, kad parādās kāds no simboliem, tas tiek
ieskaitīts vienā no šūnām atkarībā no tā, cik simbolu jau ir savākts.
Katru reizi, kad nokrīt viens un 3 simboliem, atbilstošais simbols pāriet uz nākamo
līmeni.
Visi laimesti tiek uzkrāti bankā, izņemot tiešos laimestus un džekpota laimestu.
Noklikšķinot uz pogas “Collect”, visa bankā nopelnītā nauda tiks piešķirta jums, bet visi
sakrāti simbolu bonusi progresīvajā simbola tiks anulēti.

Simobls “Wild”
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Kad izkrīt “Wild” simbols, visi 3 līmeņi progresīvajā simbola tiek virzīti uz vienu soli tālāk,
nākamajā līmeni.

Simbols “Reset bank”

Kad izkrīt simbols “Reset bank”, visa laimesta progresēšana un banka tiks atiestatīta līdz 0.

Nepabeigtas spēles kārtas




Ja jūsu spēles raunds tiek pārtraukts, visa spēles informācija un veiktās likmes tiek
saglabātas, līdz atkārtoti atverat spēli.
Jūs varat apskatīt nepabeigto griezienu un turpināt pabeigt apli no pārtraukuma punkta.
Neapstiprinātās likmes, kas veiktas, bet nav pabeigtas gaidāmajās spēlēs, tiks anulētas
pēc 90 dienām.
Spēles vadība

Lai spēlētu, rīkojieties šādi:



Noklikšķiniet uz pogas “Griezt”
, lai ruļļi sāktu griezties. Pēc ruļļa apstāšanas Jūs
nokļūstat pie viena no simboliem, lai pārvietotu simbolu uz nākamo līmeni.



Noklikšķiniet uz pogas “Collect”
, lai pārskaitītu naudu no bankas uz
savu bilanci (nākama balvas progresēšana tiks veikta no jaunā).



Noklikšķiniet uz pogas “Likme”
, lai mainītu likmes vērtību, jūs nevarat mainīt
likmes summu, kamēr jūsu banka nav tukša.
Griešanas laikā pogas “Likme”, “Iestatījumi” un “Collect” tiks atspējotas.
Nepareiza darbība anulē visus maksājumus un spēles.
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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 , bet 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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