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Jacks or Better
Spēļu Automātu spēle
Ražotājs: Microgaming Software Systems Limited

Spēles dalības maksa (likme)
Minimālā likme 0.25 EUR
Maksimālā likme 25 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 “Jacks or Better”.

Spēles norise
Jacks or Better spēlē ar vienu 52 kāršu standarta kāvu, kura pirms katras izspēles tiek samaisīta.
Spēles uzdevums ir iegūt pēc iespējas vērtīgāku kombināciju.

• Lai izvēlētos kredītpunktus ir jāspiež uz vienu no piecām „Bet” kolonnām. Izvēlēties kredītpunkta
vērtību, var nospiežot pogas „+” un „-”, izvēlētā likme ir redzama „Bet” logā.

• Lai sāktu pirmo izspēli ir jāspiež poga „Deal” un piecas atvērtas kārtis tiek izdalītas. Uzklikšķinot uz
kādu no kārtīm parādās uzraksts „Held” un tas nozīmē, ka kārts tiks paturēta līdz kāršu maiņai. Var arī
izvēlēties nevienu kārti, tad visas kārtis tiks nomainītas.
• Kad tiek veikta izvēle, nospiežot pogu „Draw” tiek samainītas kārtis un ekrāna ir redzama gala
kombinācija. Laimests ir redzams logā „Win”.
• Lai sāktu jaunu izspēli, jāspiež poga „Deal”. Kombinācijas sakārtotas secīgi no stiprākās uz mazāk stipru.
Kombinācijas sakārtotas secīgi no stiprākās uz mazāk stipru.
Kombinācija / roka
Royal Flush

Straight Flush

Apraksts
Kombinācija no viena masta
dūža, karaļa, dāmas, kalpa un
desmitnieka.
Viena masta 5 secīgas kārtis.

Four of a Kind

Četras vienādas kārtis

Full House

Kombinācija no 3 vienādām
denominācijas un 2 vienādām
denominācijas kārtīm.
Kombinācija no viena masts
piecām kārtīm

Flush

Straight

Dažādu mastu 5 secīgas kārtis

Three of a Kind

Kombinācija no trim vienādām
denominācijas kārtīm

Two Pairs

Divi pāri

Jacks or Better

Kalpa, dāmas, kunga vai dūža
pāris

Piemērs

Laimesta dubultošana
• Laimesta gadījumā nospiežot pogu „GAMBLE”, ir iespējams divkāršot laimestu. Spēles ekrānā rādās
atvērta viena kārts, no atlikušajām četrām kārtīm ir jāatver viena ar augstāku vērtību un laimests tiek
dubultots. Ja atver kārti ar tādu pašu vērtību, var atkārtot gājienu, taču ja atver kārti ar zemāku vērtību
laimests tiek zaudēts. Nospiežot pogu „Double” var turpināt laimesta dubultošanu. Lai iegūtu laimestu
kopējā kredītu kontā jānospiež poga „Collect”.

Nosacījumi, kuriem iestājoties dalībnieks saņem laimestu, un laimestu lielums (arī laimestu attiecība pret
dalības maksu (likmi))
Kopējā teorētiskā izmaksa spēlētājam ir (RTP) – 99.54%
Maksimālais laimests – 100 000 monētu

LAIMESTA SAŅEMŠANAS NOSACĪJUMI
• Vinnesti tiek izmaksāti atkarībā no izvēlētās izmaksu līnijas un likmju ceļiem.

IZMAKSU TABULA
Veiksmīgās rokas laimests ir redzams uz ekrāna „Payout Table” sadaļā. Laimests ir atkarīgs no
kredītpunktiem un to vērtības.

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.

