Flying Pigs
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
Flying Pigs este un joc Video Bingo care vă permite să faceți parte din viața plină de la fermă într-un decor rural.
30 de bile sunt extrase la întâmplare dintr-un număr total de 60 de bile. Jucați pe maxim patru carduri, fiecare
dintre acestea conține 15 numere generate aleatoriu. Combinații câștigătoare vor fi afișate pe bilete. Toate premiile
șablon vor fi acordate atunci când există mai multe șabloane realizate pe o singură carte, cu toate acestea, cel mai
mare premiu șablon va fi acordat numai dacă orice șablon este complet acoperit de șablonul de plată mai mare.
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 12 bile suplimentare, fiecare dintre acestea costă în funcție de
probabilitatea de a câștiga.
Veți intra în jocul Bonus câștigând tiparul pătrat sau grilă care este afișat pe ecran. Prindeții și mutați purcelușii în
interiorul zonei îngrădite pentru a câștiga premii! Feriți-vă de mistrețul malefic, dacă acesta apare, jocul bonus se
va încheia!
Rentabilitatea teoretică (RTP) este de 93.73%. Rentabilitatea teoretică (RTP) a fiecărei bile suplimentare este de
95.00%.

Acțiuni

•
•

•

Tabel de castiguri- Controleaza afisarea tabelului de castiguri.
Joc automat- Apăsaţi pe butonul JOC AUTOMAT pentru a activa/dezactiva funcţia de Joc Automat. În
modul de joc automat, un număr de runde de joc consecutive este iniţiat în mod automat, folosind setările
actuale de pariere. Modul Joc Automat este dezactivat automat în funcţie de setările dvs. sau dacă soldul
este prea mic.
Joc rapid- Porniți comutarea pentru un mod de joc mult mai rapid.

