Spēļu automātu video spēles KINGDOM OF LEGEND noteikumi
1. Azartspēļu organizētāja nosaukums, juridiskā adrese un tālruņa numurs:
SIA „Olybet Latvia”, Kronvalda bulv.3, Rīga, LV-1010, tel. 67892975
2. Spēles nosaukums un veids:
Spēles nosaukums

Kingdom of Legend

Spēles veids

Spēļu automāts

Reels, lines

40 līnijas, 5x4 ruļļi

Azartspēļu automāta un spēles ražotāja
nosaukums

3. Spēles dalības maksa (likme):
Min likmes vērtība (€)
Max likmes vērtība (€)
Nominālās monētas vērtības (€)

0.20
40
0.2 - 40

4. kārtība, kādā dalībnieks var piedalīties spēlē:
•
•
•

Dalibniekam ir jābūt reģistrētam olybet.lv
Dalībniekam jāpieslēdzās savam Olybet spēles kontam.
Lai sāktu spēli, dalībnieka spēles kontā ir jābūt vismaz €0.20, kas ir vienas minimālas likmes
apmērs).
5. Spēles norise:

Galvenā spēle – Kingdom of Legend
• Uzasini savu zobenu, uzvelc sudraba bruņas
un sagatavojies episkai ruļļu cīņai, jo tavs
uzdevums Kingdom of Legend spēlē ir
uzveikt mežonīgos orku barus un iegūt
pamatīgās bagātības, kas sakrājušās gadu
gaitā.
• Kingdom Of Legend norisinās uz 5 x 4 ruļļiem
40 izmaksas līnijās. Tavs mērķis ir uzgriezt
5 vienādus simbolus uz vienas izmaksas
līnijas.
• Galvenajā spēlē laimīgās kombinācijas sākas
uz pirmā ruļļa no kreisās puses un turpinās
pa aktīvo izmaksas līniju līdz pēdējam rullim
labajā pusē.
• Lai
laimētu,
vienādajiem
simboliem
jāatrodas blakus (tiem pa vidu nedrīkst būt
citi simboli).

Papildu opcija – Orc Bonus (Orku bonusu spēle)
• Zaudējot spēli, pēc nejaušības principa var
tikt uzsākta Orku bonusa spēle. Ja tā tiks
uzsākta, tas notiks uzreiz pēc 5. ruļļa
apstāšanās.
• Vispirms fonā būs dzirdama orka rēkšana,
tad tas parādīsies uz ekrāna un sašķaidīs
ekrānu. Līdz ar to būsi ieguvis laimestu, kas
parādīsies ekrāna vidū.
• Iespējams, ka orks turpinās šķaidīt ekrānu,
tādējādi palielinot tavu laimestu. Orks var
sniegt arī Wheel Bonus (Rata bonusu spēli).
Papildu opcija - Wheel Bonus (Rata bonusa
spēle)
• Lai tiktu pie Rata bonusa spēles jāuzgriež
vienādi simboli uz 1. un 2. vai uz 4. un
5. ruļļa.
• Lai iegūtu laimestu, iegriez Bonusa ratu.
Iespējamās balvas ir līdz pat 10 Free Spins
(papildu griezieniem), laimesta reizinājums
vai arī Super Wheel (Superrata) grieziens.
• Pēc katras balvas uzzināšanas, griez atkal,

•

līdz rats apstājas uz "collect".
Ja iegūsti iespēju griezt Superratu, ieraudzīsi
ratu, kurā nav iespējams zaudēt un kurā ir
vērtīgas balvas. Iegūstot Free Spins
(bezmaksas papildu griezieni) bonusu,
"Wild" simboli var kļūt Lightening Wild
(zibens Wild) simboliem un tie var izplesties
augšup, lejup, pa kreisi un pa labi no
oriģinālās pozīcijas.

6. Nosacījumi, kuriem iestājoties dalībnieks saņem laimestu, un laimestu lielums [arī
laimestu attiecība pret dalības maksu (likmi)]:
Kopējā teorētiskā izmaksa spēlētājam ir (RTP) – 95.15%
Maksimālais laimests

20 000€ (500x līnijas likme)

Laimestu biežums (%)

Aptuveni 29%, spēlējot 40 līnijas

Džekpots

Nav

LAIMESTA SAŅEMŠANAS NOSACĪJUMI
•
•
•
•
•
•
•
•

Tikai vienādu simbolu kombinācijas nodrošina laimestu.
Laimīgajiem simboliem jāatrodas nepārtrauktā līnijā no kreisās uz labo pusi.
Bonusa simboli var parādīties tikai uz 1., 2., 4. un 5. ruļļa.
Vienas spēles laikā iespējams laimēt vairākus bonusus.
Tiek izmaksāts tikai lielākais aktīvās izmaksas līnijas laimests.
Bonusu laimesti tiek pievienoti līniju laimestiem.
Bezmaksas griezieni tiek izspēlēti ar esošajām likmēm un līnijām.
Darbības traucējumu gadījumā visas izmaksas un papildu spēles tiek anulētas.
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7. Kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz laimestu un kādā to izsniedz:
Spēle beidzas, ja spēlētāja rīcībā vairs nav kredītpunktu, vai spēlētājs pats vēlas beigt spēli. Lai
saņemtu laimestu savā spēļu kontā, ir jāaizver attiecīgās spēles logs un jāveic naudas transakcija
no konta sadaļas „Kase”. Lai saņemtu laimestu uz savu personīgo finanšu iestādes kontu,
spēlētājam ir jāizmanto viens no šiem naudas transakcijas/pārskaitījuma veidiem:
•

uz bankas kontu ar tiešu maksājumu vai izmantojot banklink pakalpojumus,

•

uz bankas karti.

Spēles programmas funkcionāla bojājuma, elektronisku vai manipulēšanas ar spēļu automātu
programmu rezultātā uz spēles ekrāna tiks parādīta informācija - nav spēles laimests un
izmaksāts netiek.
Sarežģītāku bojājumu gadījumā vai šaubu gadījumā par manipulēšanu ar spēļu programmām,
laimesta izmaksas tiek veiktas pēc tam, kad tiek veikta spēles pārbaude un darbinieki ir
pārliecinājušies par iepriekšminēto apstākļu neesamību. Pēc spēlētāja lūguma laimestu var
izmaksāt skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz dalībnieka norādītu kontu bankā.
8. Termiņš, līdz kuram azartspēles dalībnieks var pieteikties uz laimestu:
Laimesti, kas nepārsniedz 720 euro tiek izmaksāti nekavējoties pēc spēles sesijas beigām.
Laimesti, kas pārsniedz 720 euro, bet nepārsniedz 14 300 euro, tiek izmaksāti triju darba dienu
laikā no laimesta pieteikšanas brīža. Laimesti, kas pārsniedz 14 300 euro, izmaksā izlozes
noteikumos apstiprinātā kārtībā ne vēlāk kā 30 dienu laikā kopš laimesta pieteikšanas brīža un
ne vairāk kā divos maksājumos.
9. Kur dalībnieks var vērsties pretenziju gadījumā, kā arī 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: Kronvalda bulvāris
3, Rīga, LV-1010), norādot adresi, uz kuru nosūtīt atbildi. 15 dienu laikā SIA „Olybet Latvia”
izskata pretenziju un sniedz rakstveida atbildi.
SIA „Olybet Latvia”
22.03.2021.

