REGULILE JOCULUI
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Toate simbolurile platesc de la stanga la dreapta pe role adiacente incepand cu rola din capatul stang.
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REGULILE JOCULUI
Acest simbol este WILD �i
inlocuie�te toate simbolurile
exceptand Scatter �i Pepita de Aur.

Simbolul Scatter apare doar pe rolele
2 , 3 si4 .
in timpul RUNDEI DE JOCURI
GRATUITE fiecare simbol scatter
acorda2 jocuri gratuite suplimentare.

3 simboluri scatter declan�eaza10 JOCURI GRATUITE
RUNDA DE JOCURI GRATUITE include un joc progresiv. Pentru a juca jocul progresiv trebuie sa aduni
puncte �i sa avansezi prin cele4 niveluri consecutive.
Aduna puncte cu simbolurile � in timpul jocurilor gratuite. Fiecare pepita acorda un punct.
Numarul punctelor adunate determina care set de role va fi folosit in urmatorul joc gratuit, dupa cum urmeaza:
15+ puncte: Nivelul4 cu30 simboluri

suplimentare 10-14 puncte: Nivelul3 cu22 simboluri

5- 9 puncte: Nivelul2 cu16 simboluri

suplimentare O-4 puncte: Nivelul1 cu 8 simboluri

Daca in ultimul joc gratuit ob\ii numarul de puncte necesar avansarii la urmatorul nivel,
prime�ti un joc gratuit suplimentar.
in timpul rundei de Jocuri Gratuite se joaca role speciale.

REGULILE JOCULUI
VOLATILITATE fffff
Jocurile cu volatilitate ridicata platesc in medie mai rar, insa au o �ansa mai mare de a
acorda ca�tiguri mari intr
-o perioada scurta de timp.
Toate simbolurile platesc de la stanga la dreapta pe liniile active.
Ca�tigul din Jocurile Gratuite este adaugat la ca�tigul pe linie.
Toate ca�tigurile sunt multiplicate cu miza de pe linie.
Toate sumele sunt exprimate ca �i ca�tiguri reale in fise

Po\i folosi butoanele SPACE �i ENTER de pe tastatura pentru a incepe �i a opri jocul.
RTP
-ul teoretic al acestui joc este 96.52 %
RTP alternativ: 94.46%
Defec\iunile anuleaza toate pla\ile �i jocurile.

suplimentare

