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Mega Joker este un joc slot cu 3 role și 5 linii (fixe) care are un mod de bază, un mod Supermeter
și Jackpot progresiv.
Miza implicită de la începutul jocului este 10 și nu puteți crește manual valoarea mizei la modul
de bază
Faceți clic pe oricare dintre fisele afișate pe panoul de joc pentru a seta valoarea fisei. Poate fi
selectată doar o singură fisă per runda de joc.
Contorul creditului afișează FISELE, MIZA și CÂȘTIGUL.
Toate cele 5 linii de miză sunt active la valoarea curentă a fisei.
La miza 10, 3 jokeri pe o linie de miză oferă un câştig "Mister" între 20 şi 400 de fise.
La miza 10, 3 simboluri ladă pe o linie de miză plătesc 2000 de fise.
Câștigurile simultane pe diferite linii de miză sunt adunate, atât la modul de bază, cât și la
Supermeter.
Combinațiile câștigătoare și plățile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de Plată.
Valoarea mizei în bani este egală cu MIZA înmulțită cu valoarea fisei care este afișată la fisa
selectată pentru respectiva rundă de joc.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulțit cu valoarea fisei.
Istoricul jocului nu este disponibil în modul JOC DE AMUZAMENT.
Mega Joker oferă un jackpot progresiv extras aleatoriu.
Notă: Doar mizele din jocul principal contribuie la jackpot-ul progresiv. Jackpot-ul nu poate fi
câştigat în modul Supermeter.

Modul Supermeter
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Dacă jucați jocul și câștigați la orice rundă de joc, aveți posibilitatea de a vă colecta câștigurile
sau de a juca în modul Supermeter.
Pentru a intra în modul Supermeter trebuie să câștigați mai puțin de 2000 de fise la modul de
bază.
La modul Supermeter, toate creditele sunt ținute în Supermeter.
Puteți miza 20, 40, 100 sau 200 de fise la modul Supermeter, la valoarea pre-selectată a fisei.
Indiferent de miză, se selectează toate cele 5 linii de miză.
Câștigurile Supermeter sunt achitate în funcție de tabelul de plată evidențiat care este afișat în
stânga și dreapta rolelor Supermeter. În plus:
o La miza 200, unul sau mai mulți jokeri aflați oriunde pe role oferă un câștig mister între
100 și 2000 de fise pentru fiecare joker.
o La miza 100, un joker pe rola din mijloc oferă un câştig „Mister” între 100 şi 2000 de fise.
o La miza 40, 100 şi 200 3 jokeri pe o linie de miză oferă un câştig "Mister" de 2000 de fise.
o La miza 20, 3 jokeri pe o linie de miză oferă un câştig "Mister" de 1000 de fise.
La modul Supermeter, câștigul maxim este de 2000 de fise.
După ce modul Supermeter ajunge la 2000 de fise, suma este colectată automat şi jucătorul
revine la jocul de bază.
Jocul de bază revine la valoarea pre-selectată a fisei şi câştigul în fise de la Supermeter mode
este afişat acum în funcţie de valoarea acestei fise.
Creditele Supermeter pot fi colectate după fiecare învârtire şi returnate în jocul de bază.

•

În modul Supermeter, urmați strategia de mizare prezentată în tabelul de mai jos pentru a
maximiza câștigul jucătorului:
Soldul Supermeter în fise Miza optimă în fise
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Jackpot-ul este un jackpot progresiv, la care de fiecare dată când jocul este jucat de un jucător, o
parte din miză este adăugată la Jackpot.
3% din fiecare miză este trimisă către Jackpot.
Câştigurile de jackpot progresiv trebuie verificate de Operatorul cazinoului şi de Furnizorul de
software Toate deciziile sunt finale şi nu se va angaja nicio corespondenţă.
Valorile Jackpot afişate în joc sunt întârziate cu până la 30 de secunde. În doar câteva cazuri
excepţionale se poate întâmpla ca două Jackpot-uri să fie câştigate în respectivele 30 de
secunde, caz în care câştigul la cel de-al doilea Jackpot este noul Jackpot recalculat, care (foarte
rar) este mai mic decât Jackpot-ul câştigat anterior. Toţi jucătorii care participă la joc când este
câştigat un jackpot vor primi o notificare în 30 de secunde referitoare la faptul că s-a câştigat
valoarea Jackpot-ului.
Când o rundă de joc face o revendicare pentru un anumit Jackpot, aceasta este blocată pe
durata respectivei rundei de joc şi simultan se asigură că nicio altă rundă de joc nu poate
revendica acelaşi Jackpot. Astfel, nu este posibil din punct de vedere tehnic să aveţi două
câştiguri simultane ale aceluiaşi Jackpot.
Jackpot-ul este exprimat în Euro, iar contorul Jackpot poate afişa o altă monedă decât cea în
care jucaţi. Dacă aţi câştigat Jackpot şi jucaţi jocuri de cazinou într-o altă monedă, suma
câştigată este convertită în moneda în care jucaţi şi este adăugată în contul dvs.
Operatorul cazinoului şi Furnizorul de software îşi rezervă dreptul de a modifica sau de a retrage
regulile pentru jackpot în orice moment şi pentru orice perioadă.
Dacă comunicaţia dintre Cazinou şi serverul de Jackpot se întrerupe, jocul devine indisponibil.
Nu vor exista contribuții sau pretenții referitoare la Jackpot. Valoarea Jackpot-ului rămâne
aceeași până la reluarea comunicării.
Valoarea curentă a Jackpot-ului este afișată în partea de jos a jocului.
Jackpot-ul nu poate fi câştigat la JOC PENTRU DIVERTISMENT

Funcţiile jocului
Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi descrierea funcţiilor.
Buton

Funcţie

Faceți clic pentru a începe o rundă de joc la nivelul
curent al mizei și valoarea fisei.

Faceți clic pentru a adăuga câștigurile la sold și pentru
a reveni la jocul principal.

Faceți clic pentru a selecta miza (20, 40, 100 sau
200) la modul Supermeter.
Notă: Acest buton este activ doar când intrați în
modul Supermeter.
Faceți clic pentru a vedea meniul cu setările jocului și
selectați opțiunile jocului. Consultați secțiunea
Setările jocului de mai jos.
Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului sau utilizaţi
glisorul pentru a regla volumul sunetului.
Faceţi clic pentru a vedea regulile jocului.

Opţiuni Setări joc
Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piulițe din panoul de joc.
•
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Joc rapid. Activare sau dezactivare joc rapid.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs..
Notă: Este posibil ca unele cazinouri să funcţioneze fără toate setările de joc listate.

Câştigul jucătorului
•

Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 85.28% - 99.00%

Notă: Jocul în modul Supermeter se bazează pe aptitudini şi trebuie să alegeţi valoarea
mizei şi nivelul pentru a vă colecta câştigurile. Valoarea câştigului teoretic al jucătorului
depinde de componenta jocului influenţată de aptitudini.
Informaţii suplimentare
•

•

Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi condiţiilor de pe site-ul de
jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi câştigurile din joc
afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi returnate.

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba engleză.

Termen în engleză Termen tradus
BET

MIZĂ

COLLECT

COLECTARE

Jackpot

Jackpot

SPIN

ROTIRE

Supermeter

Supercontor

Regulile jocului sunt generate:

