REGULILE JOCULUI
Toate câștigurile sunt multiplicate cu miza de pe linie.
Toate sumele sunt exprimate ca și câștiguri în fise.
Toate simbolurile plătesc de la stânga la dreapta pe role adiacente începând cu rola din capătul stâng.

5 - 200
4 - 40
3 - 20

5 - 40
4 - 10
3-5

5 - 150
4 - 30
3 - 15

5 - 150
4 - 30
3 - 15

5 - 30
4 - 10
3-5

5 - 100
4 - 20
3 - 10

5 - 20
4 - 10
3-5

Cu 3 simboluri bonus pe rolele 1, 3 și 5 se declanșează RUNDA DE JOCURI GRATUITE care acordă 10 jocuri gratuite.
Câștigurile din simbolurile bonus sunt adăugate la câștigul pe linie.

Plătește 1x miza totală

Acest simbol este WILD și
înlocuiește toate simbolurile cu
excepția lui Bonus.

10 jocuri gratuite

Poți câștiga alte Jocuri Gratuite în timpul Jocurilor Gratuite. Nu există limite!
Regulile jocului de bază se aplică jocurilor gratuite. Rolele normale sunt în joc în timpul rundei de jocuri gratuite.
Câștigurile din Jocurile Gratuite sunt adăugate la câștigul de pe linie.
MULTIPLICATORUL DE PE ROLA 6
Rola 6 conține multiplicatori de câștig și un simbol special JOKER.
În timpul jocului de bază, la finalul fiecărui joc, este ales un element aleatoriu de pe rola 6.
În timpul JOCURILOR GRATUITE pe rola 6 se găsesc doar multiplicatori.
Multiplicatorul de pe a șasea rolă se aplică la toate câștigurile din jocul respectiv.

JOC PROGRESIV
Pentru a juca JOCUL PROGRESIV, trebuie să aduni puncte și să avansezi prin cele 6 niveluri consecutive.

Adună puncte selectând manual o poziție de pe role și obținând un

în poziția selectată.

Poziția selectată este marcată cu
Fiecare reușită acordă un punct. Pentru a avansa la nivelul următor, trebuie să aduni 5 puncte în 25 de jocuri
sau să obții un simbol JOKER pe rola 6. Sunt 6 niveluri: NIVELURILE 1 - 5 urmate de SUPER NIVEL.
Pornești la nivelul 1 și trebuie să avansezi prin nivelele succesive.
Valoarea multiplicatorilor de pe rola 6 crește pe măsură ce avansezi prin nivelurile JOCULUI PROGRESIV

Dacă nu obții 5 puncte în 25 de jocuri revii la nivelul 1.
Când ajungi la SUPER NIVEL, în loc să avansezi în nivel (adunând 5 puncte sau obținând un Joker) numărul
jocurilor rămase pentru acest nviel este resetat la 25.
JOCUL PROGRESIV este suspendat în timpul JOCURILOR GRATUITE. Nu poți avansa în nivel sau să resetezi
nivelul curent. Punctele acumulate și jocurile rămase din nivelul curent sunt blocate la începutul JOCURILOR
GRATUITE. În timpul JOCURILOR GRATUITE rola 6 conține aceiași multiplicatori ca cei din nivelul curent al
JOCULUI PROGRESIV.
Schimbând valoarea mizei JOCUL PROGRESIV se va reseta la nivelul 1, 0 puncte colectate și 25 de jocuri rămase.

Numai cel mai mare câștig este plătit pentru fiecare linie.
Atunci când se câștigă pe mai multe linii, toate câștigurile se adaugă la câștigul total.

Defecțiunile anulează toate plățile și jocurile
Rentabilitatea medie teoretică (RTP) pentru jucător este 96.5 %
RTP-uri alternative: 94%, 95.5%
Poți folosi butoanele SPACE și ENTER de pe tastatură pentru a începe și a opri jocul

