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Despre Plenty of Fruit 20 hot
INFORMAȚII GENERALE
Tip de joc
Temă

Slot video cu 20 de linii, 5 role
Joc clasic cu fructe
FUNCȚIILE JOCULUI
• Gamble
• Simbol scatter
PLATĂ

Câștig maxim implicit

Pe o singură linie: 2000 x miza pe linie
Pe 20 de linii: 40000 x miza per linie

Frecvența de declanșare (%) Aprox. 12% la 20 de linii jucate.
Jackpot
Volatilitate
RTP mediu: 95.24%

Niciun jackpot

DESIGN JOC
Tematică și grafică joc
Ai o slăbiciune pentru diamante și pietre
prețioase? În acest caz, slotul Plenty of
Jewels™ 20 hot va fi pe placul tău – nestemate
de toate culorile, formele și mărimile se
transformă în Twists pe 5 role și 20 de linii de
câștig! Lasă rolele să se învârtă și bucură-te,
când pietrele sclipitoare nimeresc în ordinea
potrivită!
Joc principal
Plenty of Fruit™ 20 hot se joacă pe 5 role și
20 de linii de câștig. Simbolurile potrivite dintro combinație câștigătoare trebuie să se afle
unele lângă altele, fără niciun alt simbol între
ele. Modelele câștigătoare se derulează de la
stânga la dreapta de-a lungul unei linii de
câștig. În afară de simbolul Stea, simbolul Wild
7 iți va aduce cele mai mari câștiguri și, de
asemenea, substituie toate simbolurile cu
excepția simbolului Stea. Dacă trei stele
(simbol scatter) apar în orice poziție pe ecran,
vei obține, de asemenea, un câștig uriaș;
obținerea a cinci stele îți va aduce premiul cel
mai mare.

Reguli
7 substituie toate simbolurile cu excepția
simbolului scatter Stea.
Toate plățile sunt pentru câștigurile de la stânga
la dreapta, cu excepția simbolurilor scatter, care
plătesc oriunde.
Toate premiile sunt pentru liniile selectate,
excluzând scatter-urile.
Cel mai mare câștig este plătit doar pe linia
selectată.
Câștigurile pe linie sunt înmulțite cu creditele
mizate pe linie.
Premiile scatter sunt înmulțite cu miza totală.
Câștigurile scatter sunt adăugate la câștigurile
pe linie.

TABELA DE PLĂȚI
SIMBOL

5x

4x 3x LINIE SCATTER FUNCȚIE SPECIALĂ

ȘAPTE

2000 500 50

X

CLOPOȚEL

400

80

20

X

PEPENE

200

40

20

X

PRUNĂ

200

40

20

X

LĂMÂIE

100

20

10

X

PORTOCALĂ 100

20

10

X

CIREAȘĂ

100

20

10

X

STEA

500

20

5

Substituie

X

