SIA „JOKER LTD.”
reģ. Nr. 40003266078, Katrīnas iela 12, Rīga, tel. +371 67321251
Spēles Monkey’s Gold xPays noteikumi
Nolimit City Limited spēles programma

Spēles veids – tiešsaistes spēļu automātu videospēle.
6 cilindri.
Spēles laimesta kopsumma ir 94.22%.
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
14.00 EUR
Spēles norises apraksts

Izmaksu līniju apraksts
Laimests tiek izmaksāts tikai par laimīgajām kombinācijām uz aktīvajām izmaksas līnijām.
Līnijas, kas redzamas attēlā, parāda iespējamās izmaksas līniju formas:

Izmaksu noteikumi


Jums tiek izmaksāts laimests tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās
izmaksas līnijas.



Laimests tiek rēķināts sareizinot laimējošo simbolu skaitu ar simbolu vērtību balstoties
uzizmaksu tabulu.
Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi.
Bonusa spēles laimesti tiek pieskaitīti izmaksas līnijas 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. Vismaz vienam no
simboliemjābūt attēlotam uz 1. ruļļa.
● Regulārās Izmaksas parādītas Izmaksu attēlos. Izmaksas parādītas ar likmi 0.20
EUR. Palielinot likmi, proporcionāli palielinās līniju izmaksas:

Spēles norise
Vispārējie noteikumi
1. Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.
“xPays” funkcijas noteikumi
1. “xPays” funkcija aktivizējas, kad sākot no 1. ruļļa vismaz 3 vienādi simboli
veidolaimīgo kombināciju.
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2. Laimējošie simboli paliek uz ruļļiem, un simboli, kuri neviedo laimīgo kombināciju
tieknoņemti no ruļļiem.
3. Uz ruļļiem veidojas reakcija un tukšās pozīcijās no augšas uz ruļļiem parādās
jaunisimboli, kas dod iespēju veidot lielākas laimīgās kombinācijas.
4. “xPays” funkcija beidzas, kad uz ruļļiem vairs neveidojas laimīgās kombinācijas.
5. Kopējais laimests tiek rēķināts sareizinot simbolu kopējo skaitu ar simbolu
vērtībubalstoties uz izmaksu tabulu.
Aizstājējsimbolu “Wild” noteikumi

1. “Wild” simbols aizstāj jebkuru simbolu, izņemot “Bonus” simbolu, lai veidotu
laimīgāskombinācijas.
2. “Wild” simbols veido lielāko iespējamo laimīgo kombināciju, aizstājot citus
simbolusbalstoties uz izmaksu tabulu.
“Colossal” simbolu noteikumi

1. 2x2 vai 3x3 “Colossal” simboli var parādīties uz ruļļiem jebkura grieziena laikā, kad
uzruļļiem notiek reakcija “xPays” funkcijas laikā.
2. “Colossal” simboliem piemīt laimesta reizinātāja vērtības no x4 līdz x500.
3. Ja “Colossal” simboli parādās uz ruļļiem un star tiem un parastajiem simboliem
paliektukšas pozīcijas, tās tiek aizpildītas ar “Wild” simboliem.
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Simbolu ar laimesta reizinātāja vērtību noteikumi

1. Simboli ar laimesta reizinātāja vērtību skaitās kā vairāki simboli.
2. Ja “Wild” simboli veido laimīgo kombināciju kopā ar simboliem ar laimesta
reizinātājavērtību, “Wild” simboli pārmanto jebkuru simbolu reizinātāju.
“Symbol upgrade” funkcijas noteikumi

1. Katru reizi, kad uz ruļļiem veidojas laimīgā kombinācija no 1 līdz 6 rullim (aizpildot
visurindu), visi simboli, kas veido laimīgo kombināciju tiks pārvērsti par augstāk
maksājošiem simboliem.
2. Visaugstāk maksājošie simboli iegūst laimesta reizinātāja vērtību.
“Bonus” simbola un “Monkey’s Gold” bezmaksas griezienu noteikumi
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1. Trīs vai vairāki “Bonus” simboli aktivizē bezmaksas griezienus.
 Trīs “Bonus” simboli aktivizē 10 bezmaksas griezienus.
 Katrs papildus “Bonus” simbols piešķir 3 papildus bezmaksas griezienus.
2. Bezmaksas griezienu laikā katrs papildus “Bonus” simbols piešķir vienu
papildusbezmaksas griezienu.
3. Bezmaksas griezienu laikā ir aktīvs “Vine” laimesta reizinātājs.
“Vine” laimesta reizinātāja noteikumi

1. “Vine” laimesta reizinātājs ir aktīvs bezmaksas griezienu laikā, kas palielinās,
kad iraizpildīta visa rinda veidojot laimīgās kombinācijas “xPays” funkcijas laikā.
2. Laimesta reizinātāja vērtība netiek atjaunota un tiek saglabāta visu bezmaksas
griezienulaikā.
3. Laimesta reizinātājs palielinās par x1, x2 vai x3 par katru aizpildīto rindu.
4. “Vine” laimesta reizinātāja vērtība tiek reizināta ar kopējo grieziena laimestu,
kad“xPays” funkcijas laikā vairs netiek veidotas laimīgās kombinācijas.
“Nolimit Bonus” funkcijas noteikumi

1. Spēlētājam ir iespēja nopirkt “Monkey’s Gold” bezmaksas griezienus, nospiežot

uzikonas
.
2. Bonuss maksa ir atkarīga no izvēlētās likmes vērtības.
3. Darbojas visi iepriekš minētie noteikumi.
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Spēles vadība
Lai spēlētu, rīkojieties šādi:
1. Lai paaugstinātu vai pazeminātu likmes vērtību, lietojiet “Bet” izvēlni:

2. Klikšķiniet uz “Start”:

Ruļļi sāk griezties ar jūsu izvēlēto likmi.
Automātiskais vadības režīms:

1. Nospiežot AUTOPLAY

ikonu, Jūs varat izvēlēties:

● Sadaļa Number of rounds (Griezienu skaits). Izvēlies, cik reizes
pēckārtas ruļļi griezīsies Automātiskajā režīmā.
● Sadaļa Autoplay settings (Grieziena Apturēšanas Iestatījumi). Jūs
varatizvēlēties vienu no iespējam, kad apturēt Automātisko 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”
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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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