
Azartspēles organizētāja nosaukums, juridiskā adrese un tālruņa numurs 

SIA “Olybet Latvia” 

Reģ. Nr. 44103143645 

Kronvalda bulvāris 3, Rīga, LV-1010, tel. 67892975 

Spēles nosaukums un veids 

Quick Hit Ultra Pays Eagle’s Peak 

Spēļu automātu spēle 

Ražotājs: NYX Digital Gaming (Malta) Limited 

Spēles dalības maksa (likme) 

Minimālā likme 0.20 EUR 

Maksimālā likme 10 EUR 

Spēles noteikumi 

“Quick Hit Ultra Pays Eagle’s Peak” ir 5 ruļļu un 243 veidu kā laimēt (7776 bezmaksas 

griezienu laikā) spēļu automātu spēle. 

 

WILD SIMBOLS 

• WILD simbols ir visu simbolu AIZSTĀJĒJSIMBOLS, izņemot BALTGALVAS ĒRGĻA un 

QUICK HIT simbolus. 

• WILD simboli parādās tikai uz 2., 3. un 4. celiņa. 

CELIŅI 

• Katra grieziena laikā, par kuru ir uzlikta likme, priekškars uz katra celiņa var pacelties uz 

augšu vai nolaisties, atklājot no 3 līdz 6 aktīvām rindām. 

• Simboli aiz priekškara netiek vērtēti. 

• Laimests tiek piešķirts tikai par augstāko laimesta kombināciju. 

• Visas Any Way Pays ir reizinātas ar likmes reizinātāju. 

QUICK HIT™ FUNKCIJA 

• Par 9 izkaisītajiem QUICK HIT simboliem piešķir 9 QUICK HIT džekpotu. 

• Par 8 izkaisītajiem QUICK HIT simboliem piešķir 8 QUICK HIT džekpotu. 

• Par 7 izkaisītajiem QUICK HIT simboliem piešķir 7 QUICK HIT džekpotu. 

• Par 6 izkaisītajiem QUICK HIT simboliem piešķir 6 QUICK HIT džekpotu. 

• Par 5 izkaisītajiem QUICK HIT simboliem piešķir 5 QUICK HIT džekpotu. 

• Par 4 izkaisītajiem QUICK HIT simboliem izmaksā 3x kopējo likmi. 

• Par 3 izkaisītajiem QUICK HIT simboliem izmaksā 1x kopējo likmi. 

• Džekpota summas ir relatīvas likmes līmenim. 

 

 



RISING WHEEL™ BEZMAKSAS GRIEZIENU FUNKCIJA 

• Par 3 BALTGALVAS ĒRGĻA simboliem tiek piešķirta funkcija; spēlētājam tiks piešķirti 7, 

10, 12, 15 vai 20 bezmaksas griezieni, izmantojot izvēles ekrānu. 

• Pirms celiņu griešanās virs katra celiņam var tikt parādīta vērtība līdz 6. 

• Ja tā notiek, priekškars pār atbilstošo celiņu pavērsies, atklājot šo papildu simbolu skaitu. 

• Rising Wheel bezmaksas griezienu funkcijas laikā tiek izmantota cita celiņa kopa. Šo celiņu 

laimestu kombinācijas ir identiskas pamata spēles laimestu kombinācijām, izņemot to, ka 

neparādās BALTGALVAS ĒRGLIS. Maksimālais pieejamo veidu skaits Rising Wheel 

bezmaksas griezienu funkcijas laikā ir 7776. 

ANY WAY™ PAYS 

• Laimestu kombinācijas ietver tikai pa vienam simbolam no katra blakus esošā celiņa, sākot ar 

kreiso malējo celiņu. 

• Līdzīgi simboli vai to aizvietotāji uz viena un tā paša celiņa nav daļa no tās pašas laimesta 

kombinācijas, taču tie var izveidot citas laimestu kombinācijas. 

• Kopējā likme ir 20 kredītpunkti, kas sareizināti ar likmes reizinātāju. 

SPĒLES NOTEIKUMI 

• Laimests tiek piešķirts tikai par augstāko laimesta kombināciju. 

• Kopējā likme ir 20 kredītpunkti, kas sareizināti ar likmes reizinātāju. 

• Izkaisīto simbolu izmaksas tiek izmaksātas papildus veidu izmaksām. 

• Katrā spēlē tiek izmaksāts tikai augstākais izkaisītais laimests par izkaisīto simbolu tipu. 

• Jebkura laimestu kombinācija vienā spēlē ir ierobežota un nepārsniedz 250,000.00. Var būt 

neiespējami sasniegt šo limitu vienā spēlē katrā likmes konfigurācijā. 

• Saskaņā ar taisnīgu azartspēļu praksi katras un ikvienas spēles iznākums ir pilnīgi neatkarīgs. 

• Katras spēles sākumā izredzes uz kādu noteiktu iznākumu vienmēr ir vienādas. 

• Darbības traucējumu rezultātā visas izspēles un izmaksas tiek anulētas. 

 

Kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz laimestu un kādā to izsniedz 

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. 

Izmaksātos 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 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. 



Termiņš, līdz kuram azartspēles dalībnieks var pieteikties uz laimestu 

Laimesti, kas nepārsniedz 720 euro tiek izmaksāti nekavējoties pēc spēles sesijas beigām. 

Laimesti no 720 euro līdz 14300 euro tiek izmaksāti 24 stundu laikā. Laimesti, kuri pārsniedz 

14300 euro izmaksā azartspēles noteikumos apstiprinātā kārtībā 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:  

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” 
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