
JOKER VIP KARTE 

 
NOTEIKUMI: 
 

- Karte tiek izsniegta pamatojoties uz klienta parakstītu “Klienta kartes pieteikuma 

anketu”. 

- Karte ir derīga visās Joker spēļu zālēs un sporta bāros, kas atrodas Latvijas teritorijā. 

- Karte tiek reģistrēta uz konkrētu personu, un to ir aizliegts nodot trešajām personām. 

- Joker VIP karte tiek izsniegta bez maksas 3 darba dienu laikā pēc anketas 

aizpildīšanas. 

- Karte ir aktīva tās izsniegšanas brīdī. 

- Karti izsniedz spēļu zāles darbinieks. 

- Kartes priekšrocības attiecināmas tikai uz tās turētāju, un tā tiek piemērota klientam, 

kas spēlē spēļu automātus vai veic ar totalizatora spēlēšanu saistītas darbības. 

- Lai izmantotu kartes priekšrocības, klientam karte jāuzrāda spēļu zāles darbiniekam. 

- Karte ir SIA JOKER LTD īpašums, un tā ir jāatdod pēc pieprasījuma vai bojātas 

kartes nomaiņas gadījumā.  

- Uzņēmums ir tiesīgs karti anulēt, nesaskaņojot ar kartes turētāju. 

- Kartes nozaudēšanas, nozagšanas vai atrašanas gadījumā, lūdzam nekavējoties 

ziņot pa tālruni 27031111. 

 
KĀ IEGŪT VIP KLIENTA KARTI 
 

1. Tev jābūt Joker kartes lietotājam ne mazāk kā 2 mēnešus. 

2. Tev jāspēlē par vidējo likmi, ne mazāku kā 2,50 EUR. 

3. Tev jāapmeklē spēļu zāle ne retāk kā vienu reizi nedēļā. 

 
VIP KARTES SNIEGTĀS PRIEKŠROCĪBAS: 
 

- atlaide līdz 20% bārā (izņemot tabakas izstrādājumus un akcijas preces). 

- Kafija, tēja, sulas, Coca-Cola, Sprite, Fanta, Shweppes un ūdens bez maksas. 

- Spēļu automātu rezervēšana līdz 3 stundām. 

- 10% atlaide biljardam.* 

- Piedaloties sauszemes totalizatorā, tiek uzkrāti  punkti un, sasniedzot noteiktu punktu 

apjomu, tie tiek apmainīti pret naudu (sauszemes totalizatorā uzkrātie punkti 

nesummējas ar Online uzkrātajiem punktiem, un tos apmainīt iespējams tikai 

totalizatora likmju pieņemšanas vietās jeb sporta bāros). 

 
VIP KARTES ANULĒŠANA UN NOMAIŅA: 
 
Karte tiek anulēta, ja: 

- karte tiek nodota lietošanai trešajai personai; 

- tiek pārkāpti kartes lietošanas noteikumi; 

- karte 2 gadu periodā nav bijusi izmantota; 

- karte tiek nozaudēta, nozagta vai bojāta.  

Pamatojoties uz kartes turētāja aizpildītu pieteikuma anketu, tiek izsniegta jauna 

karte; 

- VIP kartes turētājs neatbilst VIP kartes turētāja statusam:  

o jāspēlē par vidējo likmi, ne mazāku kā 2,50 EUR; 



o jāapmeklē spēļu zāle ne retāk kā vienu reizi nedēļā. 

Anulējot VIP karti, klientam tiek izsniegta Joker karte. 

 
 
 


