Bugs Party
Jocuri neincheiate
Dacă runda de joc este întreruptă, toate informațiile din joc și pariurile efectuate sunt salvate până când deschideți jocul din nou. Puteți continua runda neterminată din momentul întreruperii
acesteia. Pariurile plasate și nerezolvate dar care au rămas nedeterminate în jocurile incomplete vor deveni nule după 90 de zile. Defecțiunile anulează toate jocurile și plățile.

Regulament de joc
Bugs Party este un joc Video Bingo în care trebuie să însoțiți un cuplu de gândăcei mexicani neastâmpărați pentru a petrece toată noaptea! 30 de bile sunt extrase la întâmplare dintr-un număr total
de 60 de bile. Puteți alterna și puteți juca până la patru carduri, fiecare dintre acestea conține 15 numere generate aleatoriu.
Secvența Bilă suplimentară este inițiată dacă aveți nevoie doar de un număr pentru a câștga un premiu de x8 sau mai mult. Veți putea achiziționa până la 10 bile suplimentare, fiecare dintre acestea
costă în funcție de probabilitatea de a câștiga.
Veți intra în jocul Bonus câștigând tiparul pătrat care este afișat pe ecran. Selectați borcane de gem colorate, în care veți găsi premii! În unele dintre borcane veți putea descoperi multiplicatori care
vor crește câștigurile următorului borcan selectat. Feriți-vă de broasca înfometată și de sprayul furios pentru dăunători, care vă vor strica petrecerea și vă vor încheia jocul bonus dacă sunt selectate.
Cu toate acestea, puteți păstra continua petrecerea alegând simbolul instrument corect!
Rentabilitatea teoretică (RTP) este de 94.24%.

Acțiuni
Tabel de castiguri
- Controleaza afisarea tabelului de castiguri.
Joc automat
- Apasati pe JOC AUTOMAT pentru a activa/dezactiva functia de joc automat. In jocul automat, invartirile sunt initiate automat in succesiune, care utilizand setarile pentru pariul curent (#linii,
#monede/linie si valoarea monedei). Functia Joc Automat este intrerupta automat atunci cand soldul dvs. este prea mic sau atunci cand ati obtinut o runda bonus.
Joc rapid
- Porniți comutarea pentru un mod de joc mult mai rapid.

