PATVIRTINTA
Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos direktoriaus
2021 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. DIE-246
UAB „AMBER GAMING“ NUOTOLINIO LOŠIMO ORGANIZAVIMO REGLAMENTO
PRIEDAS NR. 4
NUOTOLINIO LOŠIMO B KATEGORIJOS LOŠIMO AUTOMATAIS NUOSTATOS
1. Šio priedo nuostatos taikomos visiems Nuotolinio lošimo organizavimo reglamento (toliau –
Reglamentas) priede nurodytiems nuotoliniams lošimams B kategorijos automatais, jei konkrečioje šio
priedo nuostatoje nenurodyta kitaip.
2. Mažiausią statomą sumą vienam statymui lošime nuotoliniuose lošimuose B kategorijos lošimo
automatais nustato ir Bendrovės interneto tinklapyje skelbia Bendrovė. Bet kokiu atveju statymo suma
negali būti mažesnė nei 0,01 Eur (vienas euro centas).
3. Didžiausia statoma suma vienam statymui lošime nuotoliniuose lošimuose B kategorijos lošimo
automatais yra 0,50 Eur (penkiasdešimt euro centų). Maksimali galima laimėti suma lošime
nuotoliniuose lošimuose B kategorijos lošimo automatais yra 100 Eur (vienas šimtas eurų). Galimų
statymų ribos (minimali ir maksimali suma) nurodomos kiekvieno nuotolinio lošimo B kategorijos
automatu informacinėje skiltyje.
4. Lošimai nuotoliniais B kategorijos automatais valdomi ir lošėjai savo valią ir pasirinkimus
išreiškia spausdami atitinkamus ekrane matomus mygtukus (išskirtas ekrano zonas), vadovaudamiesi
Reglamente pateikiamomis konkretaus lošimo taisyklėmis ir ekrane matomomis vizualinėmis lošimo
instrukcijomis.
5. Bendrovė nėra atsakinga už lošėjo techninius bei ryšio įrangos sutrikimus. Trikdžiams atsiradus
dėl Bendrovės kaltės, atlikti statymai yra anuliuojami ir lošėjams į jų lošimų sąskaitas grąžinamos atliktų
statymų sumos.
6. Bendrovės organizuojamų nuotolinių lošimų B kategorijos automatais sąrašas:
6.1. Juodoji mumija („Black Mummy“);
6.2. Ugnis ir karštis („Fire ‘n’ Hot“).
7. Nuotolinių lošimų B kategorijos automatais taisyklės:
7.1. Juodoji mumija („Black Mummy“)
Juodoji mumija („Black Mummy“) - 5 būgnų, 5 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.
Minimali statymo suma – 0,10 EUR (dešimt euro centų).
Maksimali statymo suma – 0,50 EUR (penkiasdešimt euro centų).
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą nuo 0,10 iki 0,50 EUR („Total
bet“) ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):
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Laimintys deriniai:
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Papildomas lošimas.
Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą
(„Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą
padidinti du kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant
atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomo lošimo metu atsiranda lentelė su 5 būgnais ir žvaigždutėmis
juose (viena žvaigždutė yra auksinė, jos pozicija parenkama atsitiktiniu būdu). Lošėjas turi spėti, kokios
– raudonos ar juodos - spalvos žvaigždutė išsisuks. Lošėjui teisingai atspėjus žvaigždutės spalvą, jo
laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų).
Lošėjas, laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba
lošti dar kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus
žvaigždutės spalvą, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip
5 papildomi lošimai. Atspėjus žvaigždučių spalvas ir pasiekus auksinę žvaigždutę, lošėjas gali pasirinkti
ar nori spėti dar kartą, ar atsiimti surinktą laimėjimą. Lošėjui neatspėjus žvaigždutės spalvos, jis praranda
laimėjimą, gautą už paskutiniąjame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).
7.2.

Ugnis ir karštis („Fire ‘n’ Hot“).

Ugnis ir karštis („Fire ‘n’ Hot“) - 5 būgnų, 5 linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.
Visi laimėjimai yra išmokami už simbolius, kurie yra skaičiuojami iš kairės į dešinę.
Minimali statymo suma – 0,10 EUR (dešimt euro centų). Maksimali statymo suma – 0,50 EUR
(penkiasdešimt euro centų).
Lošėjas, norėdamas dalyvauti lošime, turi pasirinkti statymo sumą („Bet“) nuo 0,10 EUR iki 0,50
EUR ir paspausti mygtuką Žaisti („Spin“).
Laimėjimai išmokami už simbolius, kurie yra laiminčioje linijoje („Payline“):
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Laimintys deriniai:

Premijinis lošimas („Bonus game“) atsiveria lošėjui, kai lošimo būgnuose išsisuka 3 arba daugiau
simbolių „Scatter žvaigždė“. Lošėjas turi rinktis vieną iš atsiradusių simbolių, slepiančių kitus lošimo
simbolius. Parinktu simboliu bus pakeisti prieš tai išsukti „Scatter žvaigždė“ simboliai ir išmokamas
laimėjimas už naujai sudarytus simbolių derinius.
Papildomas lošimas.
Surinkus bent vieną laimintį simbolių derinį, lošėjui suteikiama galimybė lošti papildomą lošimą
(„Gamble Feature“), rizikuojant prarasti laimėjimą už surinktų simbolių derinį (-ius) arba šį laimėjimą
padidinti du kartus. Papildomas lošimas nėra privalomas ir lošėjas, norintis jį lošti, turi paspausti ant
atsiradusio mygtuko „Gamble“. Papildomo lošimo metu atsiranda lentelė su 5 būgnais ir žvaigždutėmis
juose (viena žvaigždutė yra auksinė, jos pozicija parenkama atsitiktiniu būdu). Lošėjas turi spėti, kokios
– raudonos ar juodos - spalvos žvaigždutė išsisuks. Lošėjui teisingai atspėjus žvaigždutės spalvą, jo
laimėjimas už prieš tai surinktą (-us) simbolių derinį (-ius) yra dauginamas iš 2 (dviejų). Lošėjas,
laimėjęs papildomą lošimą gali atsiimti laimėjimą paspausdamas mygtuką „Take win“ arba lošti dar
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kartą tomis pačiomis sąlygomis, aprašytomis šiame punkte. Dar kartą teisingai atspėjus žvaigždutės
spalvą, suteikiamas dar vienas papildomas lošimas. Iš viso gali būti suteikta ne daugiau kaip 5 papildomi
lošimai.
Atspėjus žvaigždučių spalvas ir pasiekus auksinę žvaigždutę, lošėjas gali pasirinkti ar nori spėti dar
kartą, ar atsiimti surinktą laimėjimą. Lošėjui neatspėjus žvaigždutės spalvos, jis praranda laimėjimą,
gautą už paskutiniąjame lošime surinktą (-us) simbolių derinį (-ius).
____________________
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