SIA „JOKER LTD.”
reģ. Nr. 40003266078, Katrīnas iela 12, Rīga, tel. +371 67321251
Spēles 9 Burning Stars™ noteikumi
Wazdan Holding Limited spēles programma

Spēles veids – tiešsaistes spēļu automātu videospēle.
9 cilindru un 3x3 rindu video spēļu automāts.
Spēles laimesta kopsumma ir 96.14%.
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

0.10 EUR
100.00 EUR
Spēles norises apraksts

Izmaksu noteikumi
•

Jums tiek izmaksāts laimests tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras izmaksu
kombinācijas.

Regulāro izmaksu apraksts
Lai parastie simboli veidotu laimīgo kombināciju, jāsakrīt sekojošiem apstākļiem:
•

Simboliem jābūt līdzās uz spēles lauka.

•

Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi

•

Laimests tiek piešķirts par 5 vienādu simbolu uzgriešanas jebkurā vietā uz spolēm.

Ar Multiplier simbolu kopējo laimestu sareizina 2x, 3x, 5x, 7x vai 10x

Spēles norise

BONUS MATRIX

•

Kad uz celiņa parādās Cash simbols, tas tiek saglabāts ar savu vērtību kādā tukšā
atbilstošā Bonus Matrix laukā.

•
•

Kad matrica Bonus Matrix ir pilna, Hold the Jackpot Bonus Game ir aktivizēta.
Visas Cash simbolu vērtības, kas saglabātas matricā Bonus Matrix, tiek uzkrātas ar
Matrix Collector simbolu, kurš ir pievienots vidējam celiņam Bonus Game laikā.

HOLD THE JACKPOT BONUS GAME

•
•
•
•
•

Bonus Game laikā visi Bonus simboli pielīp pie celiņiem.
Bonus Game sākumā tiek piešķirti 3 Re-Spins.
Katrs jaunais Bonus simbols atiestata Re-Spins griezienu skaitu uz 3.
Bonus Game turpinās līdz Re-Spins griezieni ir pabeigti vai visi celiņi ir piepildīti ar
Bonus simboliem.
Cash simboli piešķir balvas 1x-10x, 12x un 15x spēlētāja likmes apmērā.
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•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

Bonus Game laikā MINI, MINOR un MAJOR Jackpot simboli var parādīties pēc
nejaušības principa un piešķirt atbilstošos Jackpots.
Bonus Game laikā var laimēt vairākus viena tipa Jackpots.
Collector simbols uzkrāj visas vērtības no Cash simboliem un pēc nejaušības principa tās
sareizina 1-9 x.

Mystery simbols var pārvērsties par jebkuru citu Bonus simbolu, izņemot Matrix
Collector simbolu.
Jackpot Mystery simbols var pārvērsties tikai par MINI, MINOR un MAJOR Jackpot
simbolu.
Bonus Game beigās viens pēc otra tiek atsegti Mystery un Jackpot Mystery simboli.

Ja vien nav laimēts GRAND Jackpot, kad Bonus Game beidzas, balvu izmaksā atbilstoši
Bonus simbolu, tostarp MINI, MINOR un GRAND Jackpot, vērtībām.
Izmaksas par Bonus simboliem notiek tikai Bonus Game beigās.
Sakrājot visus 9 jebkura tipa Bonus simbolus, tiek iegūts GRAND Jackpot spēlētāja
likmes 1500 x apmērā.

GRAND Jackpot ir spēles maksimālā balva, un tai netiek pievienotas Bonus simbolu
vērtības.
Hold the Jackpot Bonus Game izspēlē ar tādu pašu likmi un Volatility Level™ kā šo
bonusu aktivizējošā grieziena laikā.

Extreme Volatility
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•

Izmantojot opciju Pirkt papildspēli, Hold the Jackpot Bonus papildspēli var aktivizēt ar
Extreme Volatility līmeni, kuram ir raksturīgi lielāki laimesti nekā citu Volatility Levels
līmeņu gadījumā.

Spēles vadība
Vispārējie nosacījumi
Poga “Spēlēt”

Noklikšķiniet, lai sāktu spēlēt pašreizējās likmes līmenī
Automātiskās spēles iestatījumi
Noklikšķiniet, lai piekļūtu Automātiskās spēles iestatījumiem:
• Spēļu skaits: Atlasiet griezienu skaitu.
• Pie jebkura laimesta: Aptur Automātisko spēli jebkura laimesta gadījumā.
• Uzsākot Bonusa spēli: Aptur Automātisko spēli, ja tiek sākta bonusa spēle.
• Ja viens laimests pārsniedz: Aptur Automātisko spēli, ja viens laimests pārsniedz
norādīto summu.
• Ja naudas summa pieaug par: Aptur Automātisko spēli, ja naudas bilancē pieaug par
norādīto summu.
• Ja naudas summa samazinās par: Aptur Automātisko spēli, ja naudas bilancē samazinās
par norādīto summu.

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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