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Spēles Deadwood noteikumi

Nolimit City Limited spēles programma

Spēles veids – tiešsaistes spēļu automātu videospēle.
4 cilindri un 576 izmaksu līnijas
Spēles laimesta kopsumma ir 96%.

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 0.25 EUR
Maksimālā likme 2.00 EUR

Aktīvo līniju izvēle

Spēlē ir 576 laimīgas izmaksu līnijas

Spēles norise

Deadwood ir četru ruļļu, četru rindu video spēļu automāts ar:

• Shoot Out opciju.
• Hunter Spins opciju.
• Gunslinger Spins opciju.
• Shoot Out opciju.

Shoot Out opcija:
• Ja spēles ruļļos nolaižas divi Sheriff simboli, tad tiek aktivizēta spēles opcija.
• Šīs spēles opcijas laikā visi zemas izmaksas simboli (A-10), kas atrodas vidējos ruļļos, kļūst 
par Wild simboliem.



Hunter Spins opcija:
• Trīs Scatter simboli aktivizē vienu no diviem bonusa režīmiem.
• Tiek aktivizēti astoņi bezmaksas griezieni.
• Hunter Spins opcijas laikā tiek garantēts vismaz viens Hunter Wild simols katra grieziena laikā.
• Papildu tiek palielinātas arī reizinātāju vērtības.

Gunslinger Spins opcija:
• Šīs spēles opcijas laikā ir iespējams iegūt neierobežotu vinnestu reizinātāju, kas
saglabājas visas spēles opcijas laikā.
• Ja spēles ruļļos parādās divi Sheriff simboli jebkuras papildu opcijas laikā, tad tiek
aktivizēti Shoot Out bezmaksas griezieni.

Shoot Out opcija:
• Ja spēles ruļļos vienlaikus parādās divi Sheriff simboli un trīs Scatter simboli, tad tiek
aktivizēta Shoot Out bezmaksas griezienu spēle pēc spēlētāja izvēles: Hunter vai
Gunslinger griezieni, kuru laikā visi zemas izmaksas simboli vidējos ruļļos kļūst par
Wild simboliem.
• Shoot Out opcija var tikt aktivizēta parastā spēles režīma bezmaksas griezienu laikā,
ja ruļļos parādās divi Sheriff simboli.

Spēles norise:
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„Spin” poga nodrošina spēles spēlēšanu ar izmaksu līnijām, likmju līmeņiem un likmju ceļiem
(ja tie ir aktivizēti). Poga aktivizē spēli ar konkrētām likmju līnijām, likmju līmeņiem un monētu
vērtību.
Laimestu kombinācijas un izmaksas tiek veidotas saskaņā ar izmaksu tabulu jeb „PAYTABLE”.

Spēles vadība

Lai paaugstinātu vai pazeminātu līnijas vērtību izmantojiet pogu .

Klikšķiniet uz ’’Spin’’ pogas ruļļi sāk griezties ar jūsu izvēlēto likmi. 
Automātiskais vadības režīms:

Nospiežot AUTO ikonu, Jūs varat izvelēties griezienu skaitu AUTO režīmā: 
Piezīme: Ja spēlētājs iziet no spēles, visi automātiskā režīma iestatījumi
atgriezīsies uz sākotnējiem.
Nosacījums, lai saņemtu laimestu, ir griezt ruļļus līdz uz tiem attēlotie simboli veidotu
laimīgās kombinācijas uz katra spēles ruļļa. Laimests atkarīgs no izveidotajām
laimīgajām kombinācijām. Katras kombinācijas laimests Izmaksu Tabulā tiek norādīts
skaitļos. Laimēto kredītu daudzums atkarīgs no izvēlētās līniju vērtības.
Darbības traucējumi atceļ visus laimestus.

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;
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.
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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 office@joker.lv. Pretenzijas var iesniegt arī 
telefoniski biroja darba laikā no plkst. 8:00 līdz 16:30 pa tālr. 25757544, 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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