SIA „JOKER.LV”
reģ. Nr. 40203343365, Katrīnas iela 12, Rīga, tel. +371 25757544
Spēles Fire in the Hole XBomb noteikumi
Nolimit City Limited spēles programma

Spēles veids – tiešsaistes spēļu automātu videospēle.
6 cilindru, 3-6 rindu un 486- 46 656 izmaksas līniju spēļu automāts.
Spēles laimesta kopsumma ir 96%.
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

0.20 EUR
2.00 EUR
Spēles norises apraksts

Aktīvo spēles līniju izvēle
Laimests tiek izmaksāts tikai par laimīgajām kombinācijām no kreisās uz labo pusi, kur vismaz
viens simbols ir uz pirmā ruļļa. Simboliem jāatrodas līdzās uz konkrētas līnijas.

Izmaksu noteikumi
 Jums tiek izmaksāts laimests tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās
izmaksas līnijas.
 Lai veidotos regulārās laimīgās kombinācijas, simboliem uz aktīvas izmaksas līnijas
jāatrodas blakus.
 Regulārās laimīgās kombinācijas tiek veidotas no kreisās uz labo pusi. Vismaz vienam no
simboliem jābūt attēlotam uz pirmā ruļļa. Simbolu kombinācija neveidojas, ja tā sākas no
otrā ruļļa.
 Izmaksu līniju laimests tiek reizināts ar līnijas uzstādīto vērtību.
Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

Regulāro izmaksu apraksts
Lai parastie simboli veidotu laimīgo kombināciju, jāsakrīt sekojošiem apstākļiem:
• Simboliem jābūt līdzās uz katra spēles ruļļa.
• Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi. Vismaz vienam no simboliem jābūt
attēlotam uz pirmā ruļļa. Simbolu kombinācijas neveidojas, ja pirmais simbols ir uz otrā, trešā,
ceturtā, piektā vai sestā ruļļa
Spēles norise
• Spēlē ir 4 papildus funkcijas, kas var tikt aktivizētas spēles laikā: “Colapsing Mine”,
“XBomb” aizstājējsimbols, “Wild Mining” bonuss, “Lucky Wagon” papildgriezienu bonuss.
• Katrs grieziens sākas ar trim aktīvām rindām, taču uzvaroša kombinācija, “Xbomb”
aizstājējsimbols vai “Wild Mining” bonuss aktivizē “Colapsing Mine” funkciju, kas aizstās
simbolus ar jauniem un paplašina spēles laukumu par vienu rindu līdz maksimums sešām
rindām.
• Grieziens noslēdzas, ja nerodas jaunas uzvarošās kombinācijas vai neaktivizējas kāda no
minētajām funkcijām.
• “XBomb” aizstājējsimbols aizstāj visus spēles simbolus, izņemot “Scatter”

• Ja laukumā ir uzvaroša kombinācija, aizstājējsimbols eksplodēs, no spēles laukuma liekot
pazust blakus esošajiem simboliem, kā arī palielinās laimesta reizinātāju par +1x.
• Ja 3-5 horizontāli blakus esoši simboli neveido uzvarošu kombināciju, aktivizējas “Wild
Mining” bonuss, kas aizvāks bonusu aktivizējušos un pārējos simbolus un piešķirs 1-3
aizstājējsimbols atkarībā no simbolu skaita.
• 3-5 “Scatter” simboli aktivizē “Lucky Wagon” papildgriezienu bonusu.

Spēlētājam tiek piešķirti trīs papildgriezieni ar 2-4 atklātām spēles rindām, atkarībā no iegūto
“Scatter” simbolu skaita.
• Papildgriezienu laikā spēlētājs krāj “Coin” simbolus, kuru parādīšanās laukumā atjaunos
griezienu skaitu uz sākotnējo.

Virs bonusa laukuma atradīsies “Enhancer” rinda ar dažādām funkcijām, kas tiks aktivizētas,
ja virs tām parādīsies “Coin” simbols.
• “Coin Values” uzstāda monētu vērtību (10x-100x).
“Multipliers” piešķir reizinātāju visiem ruļļī esošajiem “Coin” simboliem.
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• “Dynamite” uzspridzina bloķētās pozīcijas vai uzlabo “Coin” simbolu vērtību.
• “Bag” simboli savāc visas monētu vērtības attiecīgajā rullī un nokļūst spēles laukumā.
• “Chest” simbols savās visas laukumā esošās monētu vērtības un aizvāc arī pašus simbolus
(izņemot “Dwarf”).
• “Dwarf” simbols savāc visas laukumā esošās monētu vērtības un nokļūst spēles laukumā,
aktivizējoties katrā atlikušajā griezienā.
• Bonusa laikā spēles laukuma apakšējās rindas “Collect Chest” var tikt aktivizēts ar
“Dynamites” funkcijas palīdzību. “Collect Chest” savāks virs sevis esošo monētu vērtības
līdz pat griezienu beigām.
• Bonusa beigās monētu vērtības tiek apkopotas un pievienotas spēlētāja bilancei.
• Bonusu iespējams iegādāties arī jebkurā brīdī par summu, kas atbilst 60x (trīs “Scatter”) –
500x (pieci “Scatter”) no izdarītās likmes summas.

Spēles vadība

Lai paaugstinātu vai pazeminātu līnijas vērtību izmantojiet pogu

.

Klikšķiniet uz ’’Spin’’ pogas ruļļi sāk griezties ar jūsu izvēlēto likmi.
Automātiskais vadības režīms:

Nospiežot AUTO ikonu, Jūs varat izvelēties griezienu skaitu AUTO režīmā:
Piezīme: Ja spēlētājs iziet no spēles, visi automātiskā režīma iestatījumi
atgriezīsies uz sākotnējiem.
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”
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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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