SIA „JOKER LTD.”
reģ. Nr. 40003266078, Katrīnas iela 12, Rīga, tel. +371 67321251
Spēles Book of Golden Sands noteikumi
Pragmatic Play spēles programma

Spēles veids – tiešsaistes spēļu automātu videospēle.
6 cilindri, 729 izmaksas līniju spēļu automāts.
Spēles laimesta kopsumma ir 96.46%.
Spēles laimesta kopsumma, izmantojot “PIRKT BEZMAKSAS GRIEZIENUS” ir 96.38%
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
100.00 EUR
Spēles norises apraksts

Izmaksu noteikumi


Laimestu maksā par simboliem no kreisās puses uz labo.



Bezmaksas griezienu laimesti tiek pieskaitīti pie līnijas laimesta.



Maksimālā laimesta summa ir ierobežota līdz 10000x likmei gan pamat spēlē, gan
bezmaksas griezienu papildspēlē. Ja kopējā BEZMAKSAS GRIEZIENU raunda kopējā
laimesta summa sasniedz 10000x likmi, raunds nekavējoties beidzas, laimests tiek
piešķirts un visi atlikušie bezmaksas griezieni tiek atcelti.



Tiek izmaksāts tikai lielākais laimests

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.



Kad tiek iegūtas vairākas laimestu iespējas, visi laimesti tiek saskaitīti kopā



Regulārās Izmaksas parādītas Izmaksu attēlos.

Izmaksu Līniju Apraksts.
Laimests tiek izmaksāts tikai par laimīgajām kombinācijām uz aktīvajām izmaksas līnijām.
Veidi, kā laimēt:

Spēles norise
Vispārējie noteikumi
Spēle notiek uz 729 izmaksas līnijām.
2. BEZMAKSAS GRIEZIENU raundu var uzsākt pamatspēles laikā, nopērkot to par
summu, kas vienāda ar 100x kopējo likmi.
3. Darbības traucējumi anulē visas izmaksas un spēles.
1.

Wild simbols

Simbols “Wild” parādās uz 2., 3., 4., 5. un 6. ruļļa.
Katru reizi, kad tiek uzgriezts WILD simbols, tam var būt nejauši izvēlēts 2x vai 3x reizinātājs,
kas tiek piemērots visām kombinācijām kopā ar to.
“Scatter” simbols
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“Scatter” simbols parādās uz visām ruļļiem.
Bezmaksas griezienu noteikumi


Sakrāj 3 vai vairāk “SCATTER” simbolu komplektus uz jebkuras spoles, lai aktivizētu
BEZMAKSAS GRIEZIENUS. Raunds sākas ar 10 bezmaksas griezieniem.



Pirms raunda sākumā par īpašo augušo simbolu tiek izvēlēts viens no visiem maksas
simboliem.



Raunda laikā, pēc laimesta par standarta simboliem izmaksas, īpašais simbols izplešas
vertikāli, nosedzot visas pozīcijas uz ruļļiem. Pēc tam, virs katra ruļļa, kur tas ir
izpleties, tiek savākts viens šī simbola eksemplārs.



Tālākie paplašinājumi tā paša raunda laikā uz ruļļiem, virs kurām ir sakrāti simboli,
paplašināsies par 3 laukumiem plus par augšpusē esošo simbolu skaitu, nepārsniedzot
10.
Laimests par īpašo augošo simbolu tiek izmaksāts saskaņā ar laimestu tabulu uz visām
ruļļiem, ņemot vērā laimestu rindas, ko nodrošina paplašināto simbolu skaits uz katra
ruļļa pat tad, ja tie neatrodas blakus esošajās pozīcijās.
Paplašināšana tiek aktivizēta, ja grieziena beigās uz dažādām spolēm atrodas vismaz 3
īpašie simboli.
Raunda laikā uzgriez 3 vai vairāk SCATTER simbolus, lai iegūtu 10 papildu
bezmaksas griezienus ar pašreizējo īpašo simbolu. Iespējamais spēles
atkārtojumu skaits nav ierobežots.








Papildspēles laikā tiek izmantoti īpaši ruļļi.
Spēles vadība

Lai spēlētu, rīkojieties šādi:


Noklikšķiniet uz
vai
pogas, lai mainītu likmes vērtību un atvērtu likmes
izvēlni. Izvēlieties likmi, ko vēlaties izmantot spēlē.



atver izvēlni ar iestatījumiem, kas ietekmē veidu, kā spēle tiek spēlēta.



atver informācijas lapu.
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Ar apzīmējumiem CREDIT un BET ir norādīta pašreizējā bilance un pašreizējā kopējā
likme. Noklikšķiniet uz apzīmējumiem, lai pārslēgtos starp monētu skatu un naudas
skatu.



un
palielina vai samazina pašreizējo likmi un atver likmes izvēlni, kur jūs
varat mainīt likmes vērtību.
sāk spēli.



atver automātiskās spēlēšanas izvēlni.



Iestatījumu izvēlne






Quick spin - izvēlieties iestatījumu Ātrā griešana, lai spēles spoles sāktu griezties
automātiski un apstātos uzreiz pēc atlaišanas
Intro screen – ieslēdz un izslēdz ievada ekrānu
Ambient – ieslēdz un izslēdz apkārtējo skaņu un mūziku spēlē
Sound FX – ieslēdz un izslēdz spēles skaņu efektus
Game history – atver spēles vēstures lapu

Informācijas ekrāns
un

ļauj pārslēgties starp informācijas lapām

aizver informācijas ekrānu
Automātiskais vadības režīms:
Noklikšķiniet uz pogām, ar kurām norādīts iespējamais automātisko griezienu
skaits, lai sāktu automātisko spēlēšanu.
Opcija SKIP SCREENS ļauj pēc neilga brīža automātiski izlaist ievada un beigu ekrānus.
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 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.
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