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: Roulette
Spēles veids: Live kazino spēle
Spēles ražotāja nosaukums: Evolution Gaming

3. Spēles dalības maksa (likme)
Minimālā likme: €1.00
Maksimālā likme: €20 000.00

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

5. Spēles norise
RULETES spēles mērķis ir prognozēt skaitli, uz kura apstāsies bumbiņa, izdarot vienu vai
vairākas likmes, kas nosedz konkrētu skaitli. Uz Eiropas ruletes rata ir skaitļi no 1 līdz 36, kā
arī viena 0 (nulle).
Pēc tam, kad likmju izdarīšanas laiks ir beidzies, bumbiņa tiek iegriezta ruletes ratā. Beigās
bumbiņa apstāsies kādā no rata numurētajām kabatām. Jūs laimējat, ja esat izdarījis likmi,
kas nosedz šo konkrēto skaitli.
Pie ruletes galda jūs varat izdarīt daudz un dažādus likmju veidus. Likmes var nosegt vienu
skaitli vai noteiktu skaitļu diapazonu, un katram likmes veidam ir sava laimesta attiecība.
Likmes, kas tiek izdarītas uz likmju zonas numurētajām vietām vai uz līnijām starp tām, sauc
par iekšējām likmēm, savukārt likmes, kas izdarītas uz īpašiem lodziņiem zem un blakus
galvenajam režģim, sauc par ārējām likmēm.
IEKŠĒJĀS LIKMES:
•
•
•
•
•

Straight Up jeb vienkāršā likme – novietojiet jūsu čipu uz jebkura atsevišķa skaitļa
(tostarp nulles).
Split Bet jeb dalītā likme – novietojiet čipu uz līnijas starp jebkuriem diviem skaitļiem,
vai nu vertikālā vai horizontālā virzienā.
Street Bet jeb ielas likme – novietojiet čipu jebkuras skaitļu virknes beigās. „Street“
likme nosedz trīs skaitļus.
Corner Bet jeb stūra likme – novietojiet čipu stūrī (centrālā krustošanās vietā), kur
satiekas četri skaitļi. Likme nosedz visus četrus skaitļus.
Line Bet jeb līnijas likme – novietojiet čipu divu rindu galā, divu rindu krustošanās
vietā. Līnijas likme nosedz visus skaitļus abās rindās, kopā sešus skaitļus.

ĀRĒJĀS LIKMES:
•
•
•
•
•

Kolonnas likme – novietojiet čipu vienā no lodziņiem kolonnas beigās, kas apzīmēti ar
„2 to 1“ un nosedz visus 12 skaitļus šajā kolonnā. Neviena kolonnas likme neattiecas
uz nulli un divkāršo nulli.
Duča likme – novietojiet čipu vienā no trīs lodziņiem, kas apzīmēti ar „1st 12“, „2nd
12“ vai „3rd 12“, lai nosegtu 12 skaitļus blakus lodziņam.
Sarkans/Melns – novietojiet čipu sarkanajā vai melnajā lodziņā, lai nosegtu 18
sarkanos vai 18 melnos skaitļus Šīs likmes neattiecas uz nulli un divkāršo nulli.
Pāris/Nepāris – novietojiet čipu vienā no šiem lodziņiem, lai nosegtu 18 pāra vai 18
nepāra numurus. Šīs likmes neattiecas uz nulli un divkāršo nulli.
1–18/19–36 – novietojiet čipu vienā no šiem lodziņiem, lai nosegtu pirmo vai otro 18
skaitļu kopu. Šīs likmes neattiecas uz nulli un divkāršo nulli.

Kaimiņu likmes - Uzklikšķiniet/pieskarieties pogai KAIMIŅU LIKMES, lai apskatītu īpašu ovālu
vai trases formas likmju zonu, kas ļauj vienkāršāk uzlikt kaimiņu likmes un citas speciālās
likmes. Noklikšķiniet/pieskarieties šai pogai, lai aizvērtu/atkārtoti atvērtu šo funkciju.
Katra likme attiecas uz atšķirīgu skaitļu kopu un piedāvā dažādu laimestu attiecību. Likmju
pozīcijas tiks iezīmētas.

6. Nosacījumi, kuriem iestājoties dalībnieks saņem laimestu, un laimestu
lielums [arī laimestu attiecība pret dalības maksu (likmi)]

Jūsu laimests ir atkarīgs no izdarītās likmes veida. Pēc tam, kad likmju izdarīšanas laiks ir
beidzies, bumbiņa tiek iegriezta ruletes ratā. Beigās bumbiņa apstāsies kādā no rata
numurētajām kabatām. Jūs laimējat, ja esat izdarījis likmi, kas nosedz šo konkrēto skaitli.
Teorētiskā spēles izmaksa spēlētājam: XX,XX%

7. Kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz laimestu un kādā to izsniedz
Laimests tiek automātiski ieskaitīts klienta Betsafe likmju kontā. Laimesti, kas nepārsniedz
720 eiro, tiek izmaksāti nekavējoties pēc spēles sesijas beigām. Laimesti no 720 eiro līdz
14300 eiro tiek izmaksāti 24 stundu laikā. Laimesti, kas pārsniedz 14 300 eiro, tiek izmaksāti
azartspēles noteikumos apstiprinātā kārtībā ne vēlāk kā 30 dienu laikā un ne vairāk kā divos
maksājumos.

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.

