
SIA „JOKER LTD.”
reģ. Nr. 40003266078, Katrīnas iela 12, Rīga, tel. +371 67321251

Spēles Bad Wolf noteikumi

Development MT Limited spēles programma

Spēles veids – tiešsaistes spēļu automātu videospēle.
5 cilindri, 10 izmaksas līniju spēļu automāts.
Spēles laimesta kopsumma ir no 95.01% līdz 98.04%.

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 0.10 EUR
Maksimālā likme 100.00 EUR

Spēles norises apraksts

Izmaksu noteikumi

 Jums tiek izmaksāts laimests tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās 
izmaksas        līnijas, izņemot par izkaisītajiem laimestiem.

 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.

Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi. 

Regulārās Izmaksas parādītas Izmaksu tabula.

Izmaksu tabula

Simboli
Simbolu

nosaukums
2x 3x 4x 5x



Vilks (Wild) -

2 x n
+ 10

Bezmaksas
griezieni

20 x n
+ 10

Bezmaksas
griezieni

200 x n
+ 10

Bezmaksas
griezieni

Sarkangalvīte 1 x n 10 x n 100 x n 500 x n

Mednieks 0,5 x n 4 x n 40 x n 200 x n

Grozs 0,5 x n 3 x n 10 x n 75 x n

Krupju stilbiņš 0,5 x n 3 x n 10 x n 75 x n

A - 0,5 x n 4 x n 15 x n

K - 0,5 x n 4 x n 15 x n

Q - 0,5 x n 2,5 x n 10 x n

J - 0,5 x n 2,5 x n 10 x n

10 - 0,5 x n 2,5 x n 10 x n

Izmaksu Līniju Apraksts.

Laimests tiek izmaksāts tikai par laimīgajām kombinācijām uz aktīvajām izmaksas līnijām.

Līnijas, kas redzamas attēlā, parāda iespējamās izmaksas līniju formas:
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Spēles norise

Vispārējie     noteikumi  

1. Spēle notiek uz 10 izmaksas līnijām
2. Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

Vilka simbols (Wild)

Vilka simbols aizstāj visus simbolus (izņemot paplašināmo simbolu, kas atlasīts bezmaksas 
griezienu bonusa spēlē). Trīs vai vairāk vilka simboli jebkurā vietā uz ruļļiem aktivizē 
bezmaksas griezienu bonusa spēli. Ja uz vienas laimesta līnijas ir 2 vai vairāk laimestu, vienmēr 
tiek izmaksāts lielākais laimests. Vilka simbolam ir 2 funkcijas – tas darbojas kā Wild un arī kā 
Scatter. Kā Wild tas pabeidz pārējos simbolus. Un, ja 3 vai vairāk vilka simbolu gadījumā 
(neatkarīgi no laimesta līnijām), spēlētājam tiek piešķirts laimests no izmaksu tabulas, kas atbilst 
simbolam Scatter (Vilks).

Bezmaksas griezienu bonusa spēle

Pirms bezmaksas griezienu sākuma spēlētājs izlozē vienu no deviņiem spēles pamatsimboliem. 
Bezmaksas griezienu laikā pēc laimestu līniju standarta novērtēšanas notiek dotā simbola 
paplašināšanas funkcija. Tas nozīmē, ka, ja izvēlētais simbols uz ruļļiem parādās pietiekamā 
daudzumā, lai laimētu (vismaz 3x kāršu simbols; 2x cits simbols), simbols izplatīsies uz visiem 
attiecīgajiem ruļļiem, un spēlētājs saņems arī laimestu uz 10 laimestiem līnijas. Bonusa spēles 
ietvaros ir iespējams saņemt vairāk bezmaksas griezienu. Katram Vilka simbolam bonusa spēles 
laikā tiek piešķirts vēl viens bezmaksas grieziens. 

Gadījumā, ja bonusa spēles ietvaros viena grieziena laikā saņemsi 3 Vilka simbolus, saņemsi 
laimestu un papildus 10 bezmaksas griezienus.

Spēles vadība

Spēles funkcijas

Zemāk esošajā tabulā ir uzskaitītas dažādās spēlē atrodamās pogas un aprakstītas to funkcijas.
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Poga Funkcjas
Mobile Desktop

Noklikšķiniet, lai sāktu spēles kārtu ar
pašreizējo likmes līmeni un monētas

vērtību (alternatīvi nospiediet atstarpes
taustiņu vai ievadiet).

Nospiediet, lai paātrinātu spēles apturēšanu
(attiecas tikai uz valstīm, kurās nav
noteikts minimālais griešanās laiks).

Nospiediet, lai paātrinātu uzvaras
animāciju.

Nospiediet, lai paātrinātu automātiskās
atskaņošanas griezienus.

Nospiediet, lai aizvērtu ievadinformāciju
par spēli.

Noklikšķiniet, lai iestatītu automātisko
atskaņošanu.

Nospiediet, lai apturētu automātisko
atskaņošanu vai pagrieztu ruļļus.

Nospiediet, lai iegūtu informāciju par drošu
spēlēšanu.
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Noklikšķiniet, lai redzētu spēles
noteikumus.

Noklikšķiniet, lai aizvērtu logu ar spēlēto
spēli. (Noklikšķiniet, lai atgrieztos kazino

galvenajā izvēlnē).

Noklikšķiniet, lai ieslēgtu/izslēgtu spēles
skaņas.

Noklikšķiniet, lai redzētu informāciju par
spēli (simboli, laimēšanas veidi,

pamatinformācija, izmaksu tabula).

Noklikšķiniet, lai redzētu spēļu vēsturi

Nospiediet bultiņas, lai pārvietotos pa
kreisi vai pa labi starp informācijas lapām.
Nospiediet Burger izvēlnes ikonu vai pogu

X, lai atgrieztos spēlē.

Noklikšķiniet, lai iestatītu likmes un
monētas vērtību.
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Noklikšķiniet, lai izplatītu burgeru izvēlni.
Ja burgeru izvēlne jau ir izplatīta,

noklikšķiniet, lai aizvērtu burgeru izvēlni
un atgrieztos spēlē.

Noklikšķiniet, lai atgrieztos spēlē no
Autoplay, Bet un Coin vērtības

iestatīšanas.

Nospiediet, lai pielāgotu vadīklas
labročiem.

Nospiediet, lai pielāgotu vadības ierīces
kreiļiem.

Nospiediet, lai noregulētu pagrieziena
palaišanas pogas pozīciju.

Noklikšķiniet, lai iestatītu maksimālo
likmes vērtību.

Noklikšķiniet, lai pārslēgtu pilnekrāna
režīmu.

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;
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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 joker@joker.lv. Pretenzijas var iesniegt arī 
telefoniski biroja darba laikā no plkst. 8:00 līdz 16:30 pa tālr. 67321251, 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.

Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu.
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