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Break da Bank
Spēļu Automātu spēle
Ražotājs: Microgaming Software Systems Limited

Spēles dalības maksa (likme)
Minimālā likme 1 EUR
Maksimālā likme 125 EUR

Kārtība, kādā dalībnieks var piedalīties spēlē
Interneta vietnē www.winguru.lv, nospiežot uz pogas “KAZINO”, spēlētājs nokļūst lapā, kur spēle tiek
palaista, spiežot uz spēles ikonas “Break da Bank”.

Spēles norise
„Break da Bank“ ir trīs ruļļu, piecu izmaksas līniju un piecu monētu spēļu automāts.
Spēļu automātā „Break da Bank“ ir aizstājējsimboli un reizinātājsimboli, tā maksimālā izmaksa ir 2400
monētas.

Spēles noteikumi
Spēļu automāta izmaksātie laimesti atkarīgi no attēlotajiem simboliem, kas ruļļiem apstājoties redzami
uz izmaksas līnijām.
Aizstājējsimbolu un Reizinātājsimbolu noteikumi „Break da Bank“ ir reizinātājsimbols un aizstājējsimbols.
Tas nozīmē, ka simbols aizstāj citus simbolus, veidojot laimīgās kombinācijas un reizinot laimestu. Viens
simbols „Break da Bank“ dubulto laimestu jebkurai kombinācijai, ko tas izveido.
Divi simboli „Break da Bank“ četrkāršo laimestu jebkurai kombinācijai, ko tie izveido.
Piezīme: Trīs simboli „Break da Bank“ uz izmaksas līnijas nereizina jūsu laimestu, bet veido laimīgo
kombināciju, kas parādīta Laimestu Tabulā.

Izmaksu noteikumi:
Jums tiek izmaksāts laimests tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās izmaksas līnijas.
Laimests tiek izmaksāts tikai par laimīgo kombināciju uz aktīvajām izmaksas līnijas.
Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

Spēles vadība
• Poga Spin
Sāk spēli un automātiski iegriež ruļļus.
Piezīme: Šī ikona ir aktīva tikai tad, ja nespēlējat nevienu spēli.
• Poga Bet Max
Automātiski iegriež ruļļus ar maksimālo spēles līniju skaitu.
Piezīme: Šī ikona ir aktīva tikai tad, ja nespēlējat nevienu spēli.
• Poga Bet One
Palielina spēles līniju skaitu par vienu līniju. Piezīme:
• Ja sasniegts līniju skaita maksimums, klikšķinot šo pogu to vērtība tiks pielīdzināta vienai līnijai.
• Šī ikona ir aktīva tikai tad, ja nespēlējat nevienu spēli.
Piezīme:
• Lai izvēlētos spēles līniju skaitu, var klikšķināt arī uz līnijām Laimestu Tabulā
• Pogas Increase (+) un Decrease (-) Izmantojiet, lai izvēlētos monētu vērtību.

Nosacījumi, kuriem iestājoties dalībnieks saņem laimestu, un laimestu lielums (arī laimestu attiecība pret
dalības maksu (likmi))
Nosacījums, lai saņemtu laimestu, ir griezt ruļļus līdz uz tiem attēlotie simboli veidotu laimīgās kombinācijas.
Laimests atkarīgs no izveidotajām laimīgajām kombinācijām uz aktīvajām izmaksas līnijām.
Katras kombinācijas laimests tiek izteikts monētās.
Laimēto kredītu daudzums atkarīgs no izvēlētās vērtības monētai. Laimēto kredītu skaitu aprēķina, reizinot
kopējo vinnēto monētu skaitu ar jūsu izvēlēto monētas vērtību.

Izmaksu apraksts
Izmaksas parādītas izmaksu tabulā:

Kombinācija
3 simboli „Dolārs“
3 Simboli „3-Bar“
3 Simboli „2-Bar“
3 Simboli „1-Bar“
Jebkuri 3 simboli „Bar“

Laimēto monētu skaits
160
80
40
10
5

Ja uz aktīvas izmaksas līnijas attēloti trīs simboli „Break da Bank“, laimests ir:

Aktīvā izmaksas līnija
Izmaksu līnija 5
Izmaksu līnija 4
Izmaksu līnija 3
Izmaksu līnija 2
Izmaksu līnija 1

Laimēto monētu skaits
2400
1600
1400
1200
1000

Izmaksu līniju apraksts.
Laimests tiek izmaksāts tikai par laimīgajām kombinācijām uz aktīvajām izmaksas līnijām.
Izmaksas līnijas
1
2
3
4
5

Izmaksas līniju novietojums
Horizontālā, vidējā
Horizontālā, augšējā
Horizontālā, apakšējā
Diagonālā, no augšējā kreisā stūra uz apakšējā labā stūra
Diagonālā, no apakšējā kreisā stūra uz augšējā labā stūra

Kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz laimestu un kādā to izsniedz
Laimests tiek automātiski ieskaitīts klienta www.winguru.lv kontā

Termiņš, līdz kuram azartspēles dalībnieks var pieteikties uz laimestu
Laimestus, kas nepārsniedz 720 EUR izmaksā nekavējoties pēc izmaksas pieprasījuma. Laimestus no 720 EUR
līdz 14300 EUR izmaksā 24 stundu laikā. Laimestus, kuri pārsniedz 14300 EUR, izmaksā ne vēlāk kā 30 dienu
laikā un ne vairāk kā divos maksājumos.

Kur dalībnieks var vērsties pretenziju gadījumā, kā arī pretenziju izskatīšanas kārtība
Sūdzības un pretenzijas pieņem tikai rakstiskā veidā, 15 dienu laikā pēc attiecīgās spēles, ja spēlētājam pēc
spēles beigām vai tās laikā rodas pretenzijas par spēles norisi, par to var iesniegt rakstisku iesniegumu uz:
support@winguru.lv. Sūdzības tiks izskatītas un atbildes tiks sniegtas 15 dienu laikā no to saņemšanas brīža.

