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Despre Spirits Of The Valkyrie™

INFORMATII GENERALE
Tip de joc

20 de linii, 5 x 3 role joc de bază de slot

Tema

Mitologie norvegiană , magie

CARACTERISTICILE JOCULU

Colossal Magic
Blade of Fury
Ice Blade
Shockwave Slash
Win Stack Bonus
Free Spins Bonus

PLATI
Default maximum Win

Dependente de stiva de câștig

Frecvența hitului (%)

Approx 25,88%

Jackpot

Not suitable

Volatilitate

Variatii
Variatii (%)

92

96

RTP (%)

92,04

96,02

DESIGN-UL JOCULUI
Tema jocului și grafică
Valkyrie poate oferi câștiguri puternice. Aveți
grijă la modificatorii de mulinete care se pot
întâmpla la întâmplare în timpul oricărui joc.
Fii atent la Bonul Win Stack, deoarece
fiecare câștig așteptat va fi adăugat la stivă.
La declanșarea acesteia, veți fi
recompensată întreaga stivă. Bonusul de
rotiri gratuite a adăugat posibilități de câștig,
deoarece câștigurile plătesc de la stânga la
dreapta sau de la dreapta la stânga

Jocul principal
Spirits Of The Valkyrie ™ are o fereastră cu
tambur 5x3 cu 20 de linii câștigătoare. Există 4
modificatori care se pot declanșa aleatoriu în
timpul jocului de bază. Priviți simbolurile bonus
pe mulinele 1, 3 și 5. Odată vizualizate, vi se va
acorda unul dintre următoarele:
Câștigă bonus Stack Bonus de rotiri gratuite
Învârtiri gratuite și bonus Stack Win

Magia colosală
În timpul rotirii bobinei, Valkyrie poate
adăuga un simbol colosal pe role. Poate
acoperi orice tambur consecutiv.

Lama furiei
În timpul rotirii tamburului, Valkyrie poate
adăuga una sau mai multe elemente
sălbatice.

Lama de gheata
În urma unei rotiri, Valkyrie poate glisa unul
sau mai multe simboluri de pe tamburul 5
pe toate celelalte role. Orice câștig este
plătit.

Shockwave Slash
Valkyrie poate adăuga simboluri care se
potrivesc cu un câștig existent pentru
actualizarea acestuia. Fiecare combinație
actualizată este plătită ca un nou câștig

Câștigă bonus Stack
Atunci când orice câștig este plătit, valoarea
este adăugată și la Stiva Win. Când este
plin, cea mai veche valoare scade pe
măsură ce se adaugă cea mai nouă
valoare. Când bonusul Win Stack este
acordat, valoarea totală a celor zece victorii
anterioare este plătită ca bonus. În
momentul în care se acordă Win Stack,
această câștig nu este adăugată la Stack
Win. Dacă părăsiți jocul și vă întoarceți mai
târziu, valorile rămân. Când jucați prima
dată jocul, Stack Win este gol.

Bonusul de rotiri gratuite
Se acordă 10 rotiri gratuite.
În timpul rotirilor gratuite, liniile
câștigătoare plătesc de la dreapta la
stânga, precum și de la stânga la dreapta.
În timpul rotirilor gratuite se adaugă
simboluri stivuite suplimentare.
La sfârșitul bonusului, totalul câștigat din
rotiri gratuite este adăugat la Stack Win.

Reguli
În jocul standard, simbolurile plătesc
de la stânga la dreapta și trebuie să fie
consecutive.
În rotiri gratuite, simbolurile plătesc de
la stânga la dreapta și de la dreapta la
stânga și trebuie să fie consecutive.
Toate câștigurile plătesc doar pe
liniile în joc. Simbolurile Scatter pot
apărea numai pe mulinele 1, 3 și 5.
Simbolurile Scatter în orice poziție
declanșează bonusurile.
Mai multe bonusuri pot fi câștigate
într-un singur joc.
Câștigul cel mai mare plătit doar pe
fiecare linie selectată. Cel mai mare
premiu numai pe direcție de plată. 5
premii de un fel plătite o singură dată.
Se adaugă câștigurile de linie.
Tabelul de plată afișează întotdeauna
premiile pentru pariul selectat în
prezent și numărul de linii.
Rotirile gratuite nu pot fi câștigate din
nou în timpul bonusului.
Rotirile gratuite sunt jucate la pariurile și
liniile de declanșare.
Simbolul sălbatic poate apărea pe toate
role. Minimele de pariuri / premii și
maximele sunt detaliate în informațiile
de ajutor din joc. Defecțiunile anulează
toate plățile și redarea.

TABEL PLATI
SIMBOL
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SCATTER

FUNCTII SPECIALE
Înlocuiește toate simbolurile, cu excepția bonusului Scatter
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Simbolul Bonusului Generic trebuie să fie pe tambururile 1 și 3. Bobina 5 decide Bonusul acordat cu
simboluri Bonus individuale, vezi mai jos

x

Declanșează bonusul de rotiri gratuite

x

Triggers Câștigă bonus Stack

x

Declanșează bonusul învârti gratuit și bonusul de câștig.

Planul câștigului este dat ca un multiplu al pariului pe linie, cu un pariu liniar minim de 0,01 €. Numai combinația de simboluri cu cea mai mare valoare este
plătită pe fiecare linie de plată.

LINII DE PLATA
Linii de câștig pentru rotiri standard::

