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Oyun ile ilgili bilgiler

GewO Madde 33c uyarınca şans oyunları cihazlarındaki oyun akışı
hakkında (2012 Şans Oyunu Oynama Değişikliğine İlişkin Devlet
Anlaşması Madde 7 uyarınca bilgilendirme zorunluluğu)

GESELLSCHAFT FÜR
SPIELERSCHUTZ
UND PRÄVENTION

18 yaşın altındaki gençlerin, Gençleri Koruma Kanunu (JuSchG) Madde 6 uyarınca, oyun salonlarında
bulunmalarına

veya

şans

oyunları

cihazlarında

1

oynamalarına izin verilmez! Ayrıca, bazı yerlere giriş için
21 yaş sınırını uyguluyoruz.

Şans oyunları cihazına (LÖWEN grubu cihaz örneği üzerinde*)
genel bakış:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bilgi ekranı: Burada kazanma planları gösterilir!
Madeni para girişi
Banknot girişi ve çıkışı
Oyun seçim ekranı
Para haznesi, oyun kredisi ve girilen para miktarı ile ilgili bilgiler,
ekranın alt kenarındadır
“Aşırı oyun oynamak sorunlara yol açabilir” ikazına sahip piktogram
ve destek hattı numarası (BZgA)
Kumanda tuşları*: Süper başlatma, oyun seçimi, risk merdiveni/almak,
risk kartı/azami risk almak, girilen para, başlat/al
Ödeme kasesi
Etkinleştirme
Bilgi tuşu: Buradan oyun kuralları çağrılabilir
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* Şans oyunları cihazlarının terimleri ve tanımları markaya göre değişiklik gösterebilir.

Şans oyunları cihazlarındaki oyun veya sonuçları, yani ödül veya kayıp, tesadüf ilkesine dayanmaktadır.
Oyuncunun hiçbir etkisi yoktur.
Şans oyunları cihazının açıklaması, bir örnektir. İşlevler hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen
yerel servis personeline başvurun.

11 Kasım 2018 tarihinden itibaren şans oyunları cihazlarına yeni mevzuat uygulanacaktır. Bu yeni düzenleme,
gelecekte oyuncu korumasını daha da güçlendirmek için yasa koyucu tarafından getirilmiştir.

SpielV‘i değiştirmeye yönelik 11.11.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6. Yönetmeliğin sürümünde
1.
2.
3.
4.

Para girişi beş saniyede en fazla 20 Cent ve kazanç en fazla 2 Euro’dur (Madde 13 no. 2 SpielV).
Bir saat içerisindeki kayıpların toplamı (kazanç eksi verilen para) 60 Euro’yu aşmamalıdır (Madde 13 no. 4 SpielV).
Bir saat içerisindeki kazançların toplamı bahis tutarı çıkarılınca 400 Euro ile sınırlandırılmıştır (Madde 13 no. 5 SpielV).
Uzun süreli bakıldığında, kasada saat başı ortalama 20 Euro üzerinde bir tutar kalmamalıdır (Madde 12 Par. 2 no.1 SpielV).
Uygulamada bu tutar 11 ila 14 Euro‘dur (TR4.1 uyarınca ürünlere bağlıdır).
5. SpielV ödeme oranı belirtmez. Oyunun uygulamasında ortaya çıkan oran her bir oyunun matematiğine bağlıdır. Oyuncunun, sonuçların tesadüfe bağlı olmasından dolayı oyun üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Yani kazanma olasılığı tesadüfe
bağlıdır. Her bir oyuncunun kazanma ve kaybetme şansı aynıdır (Madde 12 no. 2.2 SpielV uyarınca).

Dokument: POP-SH-DE-Verbraucherinfos_SpielrInfos_TU-200609

Oyun salonundaki dört büyük efsane

”Her zaman kendi makineme giderim, onda daha
şanslıyım!”

”Bu oyunu diğerlerinden
daha iyi oynuyorum, bu yüzden daha sık kazanıyorum!”

Yanlış!
Hatasız bir makine, bu
serideki diğerleri ile
aynıdır. Aynı şekilde
cihazların tıpkı zar veya
bozuk para gibi ”hafızası“
yoktur. Şansı tesadüf belirler!

Doğru değil!
Bazı oyunlar tecrübe ve
beceri gerektirir. Ancak tesadüf bu şekilde
kandırılamaz. Bir ödül kazanma şansı her yerde ve
herkes için eşittir.

“Oyundan önceki
ufak ritüelim, daha sık
kazanmamı sağlıyor!”

”Üst üste o kadar çok
kaybettim ki, şimdi kesin
kazanırım!”

Bu da yanlış!

Gerçekte
öyle değildir!

Her zar atıldığında sonuç tamamen tesadüftür. Zarların
hafızası veya vicdanı yoktur. Daha önceki sonuçları,
ister iyi isterse kötü olsun,
dikkate almazlar.

Oyundan önceki ufak ritüeller eğlencelidir ve iyi hissettirir. Konsantre olmamız
için bizi desteklerler. Ancak oyun üzerinde hiçbir
etkileri yoktur.

Şans oyunları cihazlarında oyun oynamaya yönelik genel bilgiler (LÖWEN grubu cihaz örneği üzerinde*):
•

Bir aktivasyon kartı veya aktivasyon kodu ile (V2‘ye göre cihazlar için) şans oyunları cihazı kilidi açılabilir. Servis personeli,
konuk başına sadece bir yayın aktivasyon cihazı verebilir.

•

Almanya‘daki şans oyunları cihazları Euro para biriminde nakit (madeni para veya banknot) ile işletilmelidir. Para haznesinde sadece 10 Euro‘ya kadar rezervasyon yapılabilir. Para, para haznesinde kalır, şans oyunları cihazı artık otomatik
olarak para haznesi miktarlarını düşemez. Para haznesinden para alma işlemi, konuk tarafından ”kullanım“ düğmesine
basılarak gerçekleşir. “Bahis” miktarına bağlı olarak, oyun kredileri bahis butonu kullanılarak bankaya gönderilir.

•

5 Cent (genel olarak 5 oyun kredisine denk gelir). Oyun kredileri seviye* olarak da adlandırılır.

•

Her bir animasyonlu oyun için (roll run), seçilen seviyeye bağlı olarak* (genel olarak 5-200 oyun kredisi), oyun kredileri
bankadan düşülür.

•

Bu oyunlardan elde edilen kazançlar, oyun kredisi olarak bankaya yatırılır. Oyun kredileri, ”Superstart“* tuşuyla seçilen
seviyenin* miktarında bankadan düşülür.

•

Seviyenin* seçilen miktarı ekranın sağ alt kenarında görüntülenir ve buna göre işaretlenir. Collect düğmesine basılarak
farklı miktarlarda para ödülleri elde edilir ve para haznesinde tutulur. Aynı zamanda, oyun kredileri bankadan düşülür.
1 saatlik (60 dakika) ve 120 dakikalık oyun süresinden sonra para haznesinden otomatik ödeme ile duraklatma. Üç saat
sonra sıfır konumuyla cihazın dinlenme pozisyonu. Bu, ekranda gösterilir.

•

Özel oyunlar için kesin kazanç planları (semboller, ödeme çizgileri, değerler) her zaman şans oyunları cihazı menüsünde
bulunabilir. Herhangi bir sorunuz varsa, servis personeli size yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır.

•

Cihaz ekranındaki hata mesajları için lütfen doğrudan servis personeline başvurun.

* Şans oyunları cihazlarının terimleri ve tanımları markaya göre değişiklik gösterebilir.

“Bilinçli oynama”, oyuncu ve gençlik koruması, ticari şans oyununun yasal düzenlemeleri ve oyun oynama
davranışınızla ilgili sorularınız için daha fazla bilgi www.spiel-bewusst.de adresinde bulunabilir.

Kişisel muhatap kişisine aşağıdaki telefon numarasından ulaşabilirsiniz:

HELPLINE 0800/77238368 veya 0800/PRAEVENT*
*tüm Alman şebekelerinden ücretsiz

veya bize e-posta gönderin: helpline@gsp-spielerschutz.de

