
UAB „Tete-a-tete“ kazino“ 

nuotolinio lošimo reglamento Priedo Nr. 3 

Priedas Nr. 8 

 

1. „Linksmasis Kazino“ („Jolly Casino“) 

1.1. „Linksmasis Kazino“ („Jolly Casino“) – 3 būgnų, 3 eilių lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį. 

1.2. Minimali statymo suma – 0,05 EUR. Maksimali statymo suma – 20,00 EUR. Maksimali 

laimėjimo suma – 15 760,00 EUR. 

1.3. Žaidimas pradedamas žaisti atliekant 1 ar 10 kreditų statymą. Pagrindiniame žaidime 

atlikus 10 kreditų statymą ir esant laimėjimui, laimėjimas pervedamas į laukelį „Bank“ ir žaidimas 

tęsiamas Antrojo ekrano žaidime.  

1.4. Pagrindinis žaidimas žaidžiamas atliekant 1 kredito statymą vienoje mokėjimo linijoje ar 

10 kreditų statymą penkiose mokėjimo linijose iš „Credits“ laukelyje esančių kreditų. Mokėjimo 

linijoje surinkus 3 vienodus simbolius gaunami nurodyto dydžio laimėjimai kreditais. 

1.5. Laimėjimo lentelė: 

Trijų simbolių derinys 1 kredito statymas 10 kreditų statymas 

 

10 – 200 20 – 400 

 

200 2000 

 

100 200 

 

40 80 

 

10 20 

 

10 20 

 

 

 

1.6. Ypatingas Auksinės vyšnios simbolis: Atlikus 10 kreditų statymą ir lošimo ekrane 

pasirodžius Auksinės vyšnios simboliui , suteikiamas 100 kreditų vertės laimėjimas. 

1.7. Antrojo ekrano žaidimas yra žaidžiamas 5 mokėjimo linijose atliekant 20, 40, 100 ar 200 

kreditų statymą iš „Bank“ laukelyje esančių kreditų.  
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1.8. Antrojo ekrano žaidimo tikslas surinkti 2000 ar daugiau kreditų laukelyje „Bank“. 

Antrojo ekrano žaidimo metu laukelyje „Bank“ maksimaliai galima surinkti 7880 kreditų. 

1.9. Laimėjimo lentelė: 

Trijų simbolių derinys 20 kredito statymas 40, 100 ir 200 kreditų statymas 

 

1000 6000 

 

800 2000 

 

600 1200 

 

400 800 

 

200 400 

 

100 200 

 

100 200 

 

100 200 

 

1.10. Ypatingas Juokdario simbolis: Atlikus 100 kreditų statymą ir viduriniame būgne 

pasirodžius Juokdario simboliui , suteikiamas atsitiktinio dydžio laimėjimas nuo 100 iki 2000 

kreditų. Atlikus 200 kreditų statymą ir bet kuriame būgne pasirodžius Juokdario simboliui, 

suteikiamas atsitiktinio dydžio laimėjimas nuo 100 iki 2000 kreditų. Laimėjimo linijoje surinkus 3 

Juokdario simbolius, suteikiamas 1000 kreditų vertės laimėjimas esant 20 kreditų statymui ir 6000 

kreditų vertės laimėjimas esant 40, 100 ar 200 kreditų statymui. 

______________ 


