SIA LVBet
LV50203083121
Rīga, Skanstes iela 50, LV-1013
+371 23114561

Spēles noteikumi
Spēles nosaukums: Silver Trails™
Spēles izstrādātaja nosaukums: Greentube
Spēles veids: Tiešsaistes spēļu automātu video spēle.
Minimālā likme vienam spēles gājienam: 0,20 EUR.
Maksimālā likme vienam spēles gājienam: 50 EUR.

Kārtība, kādā dalībnieks var piedalīties
spēlē
Interneta vietnē atverot adresi https://lvbet.lv un pēc tam nospiežot ikonu
“KAZINO” spēlētājs nokļūst lapā “https://lvbet.lv/casino”, kur spēle tiek
palaista, nospiežot uz attiecīgās spēles ikonas.
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Spēles apraksts
1. Spēles apraksts
• Silver Trails™ ir 5 spoļu, 243 izmaksas līniju spēļu automāts, kurā
ir šādas iespējas:
o
o
o

Bonusa reizinātāji
Silver Trails Jackpots funkcija
Bonus spēle „Riska funckija”

• “Wild” aizstājējsimbols aizvieto aiztāj visus simbolus izņemot
izkaisīto “Scatter” simbolu.
• Laimests tiek izmaksāts tikai par lielāko laimīgo kombināciju no
katras aktīvās izmaksas līnijas.
• Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi.
• Bonusa spēles laimesti tiek pieskaitīti izmaksas līniju laimestiem.
• Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.
2. Spēles noteikumi un funkcijas
• Silver Trails spēles mērķis ir dabūt 5 idnetiskus simbolus uz vienas
no 243 izmaksu līnijām, spēlējot no kreisās uz labo pusi.
• Galvenās spēles griezienu laikā, kad Silver Star simboli parādās
uz 1., 3. vai 5. spoles, tad laimesta vērtība šajās zvaigznēs tiek
reizināta ar vērtību, kas parādīta šīs spoles augšdaļā.
• Reizinātāji pēc katras spēles kārtas mainās nejaušā secībā.
• 6 vai vairāk Silver Star simboli, kas parādās jebkurā vietā uz
spēles ekrāna, aktivizē Silver Trails Jackpot spēli.
• Aktivizējošie Silver Star simboli tiek turēti un tiek piešķirti 3 bonusa
griezieni.
• Katru reizi, kad uz spolēm nolaižas Silver Star simbols, bonusa
griezienu skaitītājs tiek atiestatīts uz 3.
• The Grand Jackpot (Lielais džekpots) tiek piešķirts, ja visas vietas
spēles laukumā ir aizpildītas ar Silver Star simbolu.
• Aizturēšanas un griešanās funkcijas laikā, kad Silver Star simboli
aizpildīs jebkuru spoli, šo Silver Star laimesta vērtība tiks reizināta
ar bonusa reizinātājiem, kas uzrādīsies spoles augšpusē.
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• Laimesti tiek piešķirti aizturēšanas un griešanas funkcijas beigās.
• Silver Star simbolu laimesti var aktivizēt Major, Minor vai Mini
Džekpotu vai arī līdz pat x9 reizinātāju kopējajai likmei.
• Iespējamie bonusa reizinātāji ir līdz x20.
3. Bonusa spēles “Riska funkcija” noteikumi

Lai riskētu ar laimestu, spiediet uz GAMBLE opciju.
Izvēlieties kārtas KRĀSU.
Ja KRĀSAS izvēle ir pareiza, laimests tiek DIVKĀRŠOTS (X2).
Lai pārtrauktu minēt un paņemtu laimestu spiediet uz COLLECT
opciju.
5. Ar laimestu var riskēt līdz 5 reizēm.
6. Maksimālā summa ar kuru var riskēt ir (500 x grieziena likme).
7. “Riska funkcija” nav pieejama summām lielākām par (500 x
grieziena likme), kā arī spēlējot Automātiskajā režīmā.
1.
2.
3.
4.

4. Spēles funkcijas
Poga

Funkcija

Spin Poga
Spied, lai uzsāktu spēli ar izvēlēto monētu un grieziena
vērtību. (Alternatīvi spied ‘’space’’ pogu).

Stop Poga
Spied, lai apturētu spēli

Autoplay
Spied, lai atvērt automātiskās spēles izvēlni un spēlēt
automātiski.
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Stop Autoplay
Spied, lai apturētu Autoplay funkciju

Likmes iestatījumi
Tap to set the bet value or coin value and bet level.

Skaņa
Spied, lai izslēgtu skaņu, vai regulētu to ar slaideri.

Izvēlne
Spied, lai atvērtu spēles iestatījumus un informāciju par
spēli.

Exit/ Iziet
Spied, lai izietu no spēles

Spēles beigas
Spēle beidzas, ja spēlētāja rīcībā vairs nav naudas līdzekļu, vai spēlētājs
pats vēlas beigt spēli.

Laimesta saņemšanas norise
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Laimests tiek automātiski ieskaitīts klienta LV BET kontā.
Lai saņemtu laimestu uz savu personīgo finanšu iestādes kontu,
spēlētājam ir jāizmanto viens no pieejamajiem maksājuma veidiem klienta
kontā.
Laimestiem nav izmaksu limita. Tie tiek izmaksāti nākamajā dienā pēc
transakcijas pieprasīšanas. Pirmā šāda transakcija var aizņemt ilgāku
laiku, līdz 10 darba dienām.
Izmaksā tos laimestus, kas ir laimēti saskaņā ar tiešsaistes spēlē
esošajiem spēles noteikumiem un laimējošo kombināciju tabulu. Spēles
programmas funkcionāla bojājuma, elektronisku vai manipulēšanas ar
spēļu automātu programmu rezultātā, laimesta izmaksas tiek veiktas pēc
tam, kad tiek veikta spēles pārbaude un darbinieki ir pārliecinājušies par
iepriekšminēto apstākļu neesamību.
Mēs nodrošinām laimestu izmaksu spēlētājam saskaņā ar juridiskajām
normām, ņemot vērā turpinājumā norādītās prasības:
(a) laimesti, kas nepārsniedz 720 eiro, tiek izmaksāti nekavējoties;
(b) laimesti no 720 eiro līdz 14 300 eiro tiek izmaksāti 24 stundu laikā;
(c) laimesti, kas pārsniedz 14 300 eiro, tiek izmaksāti ne vēlāk kā 30 dienu
laikā un ne vairāk kā divos maksājumos.

Pretenziju izskatīšanas kārtība
Ja spēlētājam pēc spēles beigām vai tās laikā rodas pretenzijas par
spēles norisi, tad 15 dienu laikā pēc attiecīgās spēles, par to var iesniegt
rakstisku iesniegumu (adrese: Skanstes iela 50, Rīga LV-1013) vai
iesniegt elektronisku iesniegumu nosūtot to uz Atbalsta dienesta e-pasta
adresi - support@lvbet.lv.
15 dienu laikā SIA „LVBet” izskata pretenziju un sniedz rakstveida atbildi
uz norādīto adresi iesniegumā.
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