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Spēles noteikumi 
• Laimesta kombinācijas tiek veidotas no kreisās uz labo pusi. 

• Laimesta kombinācijas un izmaksas tiek veiktas saskaņā ar izmaksu tabulu. 

• Izkaisītā simbola laimesti tiek reizināti ar kopējo kredītu likmi. 

• Sakrītoši laimesti vairākās kombinācijās tiek izmaksāti. 

 

EZMAKSAS SPĒĻU FUNKCIJA 

• Bezmaksas spēļu laikā, pārvēršas par . 

• aizstāj visus simbolus, tostarp  

•  simbols var saturēt: 

o € 3.00 

o € 6.00 

o € 9.00 

o € 12.00 

o € 15.00 

• 2 vai vairāk  vai  aktivizē atkārtotu griezienu funkciju. 

 

 



ATKĀRTOTU GRIEZIENU FUNKCIJA 
• Atkārtoto griezienu laikā tiek piešķirtas: 

o 3  piešķir 8 bezmaksas spēles 

o 4  piešķir 15 bezmaksas spēles 

o 5  piešķir 30 bezmaksas spēles 

 

Pūķa vārti 

• Visi simboli tiek aizstāti ar,   un  simbols. 

• simbols var saturēt: 

o € 3.00 

o € 6.00 

o € 9.00 

o € 12.00 

o € 15.00 

• Pūķa vārti var piešķirt maksimums 9 mēness simbolus. 

• Uz mēness esošās balvas tiek reizinātas ar reizinātājiem, kas atrodas uz 4. un 5. spoles. 

• Balvas var tikt reizinātas maksimums 25 reizes. 

• Spēlētājiem tiek piešķirta 2. spēle, ja viņiem pēc 1. spēles izdodas sakrāt 3 vai vairāk 

mēnešus. 

• Spēlētājiem tiek piešķirta 3. spēle, ja viņiem pēc 1. vai 2. spēles izdodas sakrāt 9 vai vairāk 

mēnešus. 

• Spēlētājiem tiek piešķirta 4. spēle, ja viņiem pēc 2. vai 3. spēles izdodas sakrāt 16 vai vairāk 

mēnešus. 

• Spēlētājiem tiek piešķirta pēdējā spēle, ja viņiem pēc 3. vai 4. spēles izdodas sakrāt vairāk 

nekā 25 un mazāk nekā 36 mēnešus. 

• Pūķa vārti beidzas, ja tiek piešķirta  vai spēlētājs neizpilda augstāk minētos 

nosacījumu. 

•  var laimēt, ja Pūķa vārtis laikā tiek sakrāti 17 vai vairāk mēneš. 

•  var laimēt, ja Pūķa vārtis laikā tiek sakrāti 36 vai vairāk mēneši. 

 


