1. Azartspēles organizētāja nosaukums, juridiskā adrese un tālruņa
numurs
SIA Latsson Licensing
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 21-11, Rīga, LV-1010
Tel. nr.: +371 80005352

2. Spēles nosaukums un veids
Spēles nosaukums: 100 Cats
Spēles veids: spēļu automātu spēle
Spēles ražotāja nosaukums: EGT Interactive Ltd

3. Spēles dalības maksa (likme)
Minimālā likme: €1,00
Maksimālā likme: €50,00

4. Kārtība, kādā dalībnieks var piedalīties spēlē
Dalībnieks var piedalīties spēlē dodoties uz Kazino sadaļu interneta vietnē www.betsafe.lv un,
atverot šo spēli, nospiežot uz tās ikonas.

5. Spēles norise
100 Cats ir piecu ruļļu un simts fiksētu līniju video spēļu automāts, kas sastāv no divpadsmit
kārtīm, no kurām viena ir Scatter kārts un viena ir Wild kārts, kā arī:





Gamble opcijas.
Jackpot Cards opcijas.
Bezmaksas griezieniem.

Visas vinnestu kombinācijas tiek izmaksātas gadījumā, ja tās veidojas no kreisās uz labo
pusi, izņemot Scatter vinnestu kombinācijas.
Gamble opcija:







Ja spēlētājs gūst vinnestu, tad viņam tiek piedāvāta Gamble opcija.
Gamble opcijas laikā spēlētājam ir iespēja dubultot savu vinnestu, izvēloties
dubultojamās summas apmēru.
Spēlētāja uzdevums ir uzminēt piedāvātās kārts krāsu – sarkans vai melns. Spēle
turpinās, kamēr spēlētājs kļūdās. Ja spēlētājs pats vēlas pārtraukt šo spēli, tad viņam
jāizvēlas opcija “Collect”.
Ja spēlētājs kļūdās minējumā, tad viņa uz spēles liktā summa tiek zaudēta.
Maksimālo iespējamo vinnestu vērtību iespējams uzzināt izmaksu tabulā.

Bezmaksas griezieni:










Ja spēlētājs vinnē kombināciju no trīs Scatter simboliem, tad saņem desmit
bezmaksas griezienus.
Ruļļi automātiski griežas, līdz bezmaksas griezieni ir beigušies.
Bezmaksas griezieni tiek spēlēti ar tām pašām vērtībām un likmēm, kādas tās bija to
aktivizēšanas brīdī.
Bezmaksas griezienus nav iespējams apstādināt.
Ja bezmaksas griezienu laikā izveidojas cita kombinācija no trīs Scatter simboliem,
tad esošajam bezmaksas griezienu skaitam tiek pievienoti papildus desmit
bezmaksas griezieni.
Kad bezmaksas griezieni ir beigušies, tad kopējā vinnētā summa tiek pievienota
kopējam vinnestu skaitam.
Bezmaksas griezienu laikā tiek izmantoti citi ruļļi.
Bezmaksas griezienu laikā vinnētā summa var tikt izmantota Gamble papildspēlē (ja
summa ir mazāka vai vienāda ar Izmaksu tabulas norādīto summu).

Jackpot Cards Bonus:








Jackpot Cards Mystery ir bonusa opcija, kas tiek aktivizēta pēc nejaušības principa,
kamēr tiek spēlēta jebkura Jackpot Cards spēle.
Jackpot Cards ir četru līmeņu Mystery Jackpot spēle. Katrs Mystery Jackpot līmenis
tiek ilustrēts ar kādu no kārtīm:
◦ kreicis – 1. līmenis (zemākā Jackpot vērtība)
◦ kāravs – 2. līmenis
◦ ercs – 3. līmenis
◦ pīķis – 4. līmenis
Katra Jackpot Cards līmeņa vērtība un valūta tiek norādīta attiecīgās kārts zīmes
kreisajā pusē.
Jackpot līmeņa vinnests atkarīgs procentuāli no spēlētāja veiktās likmes.
Jackpot Cards Mystery bonusu spēle var tikt aktivizēta pēc izspēlētas spēles. Spēles
aktivizēšanas gadījumā spēlētājam ir garantēts vismaz viens no spēles līmeņiem.
Pēc šīs papildspēles beigām spēlētājs nokļūst atpakaļ sākotnē spēlē un pozīcijā, kurā
tika aktivizēta papildspēle.

Spēlēšana:





Kad tiek aktivizēta Jackpot Cards spēle, spēlētājam atveras lauks ar 12 spēļu kārtīm.
Spēlētāja uzdevums ir izvēlēties kārtis, līdz tas ir atvēris trīs vienāda masta kārtis.
Jackpot Cards līmenis tiek noteikts pēc atvērto kāršu masta (skatīt augstāk minētos
noteikumus).
Jackpot Cards spēles laikā vinnētie vinnesti nevar tikt izmantoti Gamble opcijā.

Spēles norise:

„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.
Vinnestu kombinācijas un izmaksas tiek veidotas saskaņā ar izmaksu tabulu jeb
„PAYTABLE”.

6. Nosacījumi, kuriem iestājoties dalībnieks saņem laimestu, un laimestu
lielums [arī laimestu attiecība pret dalības maksu (likmi)]
Vinnesti tiek izmaksāti atkarībā no izvēlētās izmaksu līnijas un likmju ceļiem.
Bezmaksas griezienu beigās jebkuri vinnesti, kas gūti šo griezienu laikā, tiek pievienoti
regulārajiem vinnestiem, kas gūti par attiecīgo griezienu.
Likmes līnijas un likmes ceļa vinnesti ir monētas, kuru vērtība ir vienāda ar izmaksu tabulā
norādīto vērtību, kas tiek sareizināta ar likmes līmeni.
Likmes līnijas un likmes ceļa vinnests ir vienāds ar vinnēto monētu reizinājumu ar monētu
vērtību.
Tiek izmaksāts tikai viens lielākais vinnests par aktivizēto likmes līniju un likmes ceļu. Likmes
līnijas un likmes ceļi vinnē tikai tad, ja vinnestu veidojošie simboli ir sakārtojušies virzienā no
kreisās un labo pusi.
Vinnestiem tiek pievienoti vinnesti, kas rodas vienlaicīgi uz dažādām likmju līnijām un likmju
ceļiem.
Teorētiskā spēles izmaksa spēlētājam ir: 96,03%.

7. Kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz laimestu un kādā to izsniedz
Laimests tiek automātiski ieskaitīts klienta Betsafe likmju kontā.

8. Termiņš, līdz kuram azartspēles dalībnieks var pieteikties uz laimestu
Visi laimesti tiek izmaksāti nekavējoties pēc to iegūšanas klientu likmju kontos.

9. Kur dalībnieks var vērsties pretenziju gadījumā, kā arī pretenziju
izskatīšanas kārtība
Sūdzības un pretenzijas tiek pieņemtas rakstiski tiešsaistes čatā www.betsafe.lv mājas lapā,
uz e-pastu atbalsts@betsafe.lv vai telefoniski uz numuru +371 80005352 līdz 30 dienu laikā
pēc spēles sesijas beigām, un tās tiks izskatītas pēc iespējas ātrāk, taču ne ilgāk kā 10 darba
dienu laikā no to saņemšanas brīža.

