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Programversionsopdateringer
Efter spilleautomatlovens § 17 og bekendtgørelsens §§ 15-18 må en spilleautomat, et topspil og en dataopsamlingsenhed ikke tages i brug, før programmet mv.
er synet og plomberet. Konstaterer Spillemyndigheden uplomberede enheder
eller brudte plomber vil der eventuelt blive stillet krav om bøde, og det vil blive
vurderet om tilladelsen skal inddrages. Spillemyndigheden vil endvidere opfordre tilladelsesindehaveren til at slukke automaten, indtil automaten er synet eller
plomberet, og dermed gjort lovlig.
Spillemyndigheden har fra Compu-Game A/S fået oplyst, at der er konstateret en
alvorlig fejl i programmerne til en række spilleautomatmodeller.
Det er derfor nødvendigt, at få udskiftet programmerne på disse spilleautomater
hurtigst muligt.
Det er herefter besluttet, at Spillemyndigheden i perioden 22. juni 2007 til 31.
december 2007 (og kun i denne periode) vil udvise forståelse for de tilfælde,
hvor der under kontrolbesøg konstateres, at den oprindelige plombering er brudt
med det formål at indsætte et nyt versionsopdateret program i spilleautomaten. .
Følgende betingelser skal imidlertid være opfyldt:
Tilladelsesindehaveren skal kunne dokumentere, at der senest når plomben bliver
brudt, er rekvireret genplombering af spilleautomaterne hos et af de akkrediterede institutter.
Der skal i hver enkelt spilleautomat ligge en rapport med følgende oplysninger
udfyldt: Automatens navn, Automatens ID-nummer, Tællerstand ved brud af
plombe med anførsel af KR-ind og KR-ud, Årsag til brud af plomben, Dato og
tidspunkt for brud af plombe samt underskrift af den, der bryder plomben.
Forståelsen gælder alene for spilleautomatmodeller og programversioner anført
herunder eller nyere programversioner.
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Automatmodel
Virginia City
Magic Night
Orientexpressen
Galaxy
Sir Win‘A’ Lot
Allan Capone
Midnight Madness
Mexican Wheel
Baker Street
Mac Ness
Thors Hammer
Down Under
Extreme
Bandit
Route 66
Jungle
Napoleon

Programversion
V. 3.8
V. 3.7
V. 3.5
V. 3.2
V. 1.9
V. 3.1
V. 3.6
V. 2.1
V. 2.5
V. 1.9
V. 2.4
V. 1.8
V. 2.0
V. 1.5
V. 1.4
V. 1.3
V. 2.0

Efter den 31. december 2007 vil retningslinierne som ovenfor beskrevet i 1. afsnit igen blive anvendt af Spillemyndigheden.
Vi henviser til Spillemyndighedens vejledning, der kan findes på Spillemyndighedens hjemmeside www.spillemyndigheden.dk, eller fås hos det lokale skattecenter eller hos Spillemyndigheden på tlf. 72 38 7 9 13.

Med venlig hilsen

Spillemyndigheden
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