Book of Ra™ Mystic Fortunes

Book of Ra™ Mystic Fortunes
SPECIFICAȚIE
EXONERARE DE RĂSPUNDERE
Toate informațiile afișate în acest document pot fi schimbate fără nicio notificare. Deși
informațiile colectate și incluse în acest document au fost analizate cu grijă, Novomatic AG nu
își asumă responsabilitatea pentru fiabilitatea și acuratețea informațiilor. Exactitatea informațiilor
poate, de asemenea, varia în funcție de cerințele pieșei și/sau legislație.

COPIEREA ORICĂREI PĂRȚI ESTE INTERZISĂ!
© 2017, NOVOMATIC AG CONFIDENȚIAL

Despre Book of Ra™ Mystic Fortunes

INFORMAȚII GENERALE
Tip de joc
Temă

Slot video cu 10 linii fixe, 5 role și funcția de jocuri gratuite
Egiptul Antic, Aventură
FUNCȚIILE JOCULUI
• Jocuri gratuite cu simboluri expandabile
• 4 jackpoturi
PLATĂ

Câștig maxim implicit

2000 * miza totală pe linie

Frecvența rezultatelor (%) Aprox. 46% la 10 de linii jucate
Jackpot

Volatilitate

RTP mediu: 95.00%

Progresiv 1.4%

DESIGN JOC
Tematică și grafică joc
Stăpânirea atotputernică a Book of Ra™ predomină.
Iată cufărul comorii - îți poate oferi averi mistice dacă
nimerești jackpotul!

Joc principal
Scopul jocului Book of Ra Mystic Fortunes™ este de a
alinia 5 simboluri corespondente de-a lungul uneia
dintre cele 10 linii de câștig, care rulează de la stânga
la dreapta.
O combinație minimă de două simboluri corespondente
pe o linie care pornește de la prima rolă din stânga
plătește.
Simbolul CARTE substituie toate simbolurile și poate
declanșa runda Alege și Câștigă pentru jackpot.
3 sau mai multe simboluri CARTE declanșează 10
jocuri gratuite.

Jocuri gratuite
Declanșează: 3 sau mai multe simboluri Carte scatter
declanșează 10 jocuri gratuite.
Descriere: La începutul rundei, un simbol care nu este
Carte este alocat ca simbol EXPANDABIL SPECIAL.
Simbolul Carte substituie toate simbolurile, cu excepția
SIMBOLULUI EXPANDABIL SPECIAL ales. Miza
și liniile jucate sunt la fel ca în jocul, care a început
runda. În timpul rundei, se folosește o bandă de rolă
diferită. În urma evaluării tuturor simbolurilor nonSES, SES se va extinde pentru a acoperi toate cele trei
poziții pe rolă și plătește cea mai mare combinație (nu
neapărat adiacentă sau de la stânga la dreapta) pe toate
liniile selectate. Runda poate fi redeclanșată în timpul
jocurilor gratuite.
Rata rezultatelor în cadrul funcției: Aprox. 90-130

jocuri.
Premiul de top al funcției: 2000 * credite pariate pe
linie pe joc gratuit.

Jackpot
Declanșează: Simbolul Carte poate declanșa jackpotul
Funcția Jackpot: Când este declanșată runda Jackpot,
vor apărea 12 monede. Atinge o monedă pentru a
dezvălui un simbol corespunzător unui jackpot mare,
major, minor sau mini. Odată ce 3 simboluri
corespondente au fost dezvăluite, jackpotul
corespunzător va fi acordat și runda se va încheia.

Reguli
• Simbolul [BOOK] substituie toate simbolurile
(cu excepția simbolurilor SES în timpul rundei).
• Toate plățile sunt pentru câștigurile de la stânga
la dreapta, cu excepția simbolurilor Scatter,
care plătesc oriunde.
• Toate combinațiile pornesc de la prima rolă din
stânga cu excepția simbolurilor scatter
• Toate combinațiile sunt pe role adiacente, cu
excepția simbolurilor scatter
• Toate premiile sunt pentru liniile selectate,
excluzând simbolurile scatter
• 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
• Jocurile gratuite se joacă cu miza curentă.
• În cadrul jocurilor gratuite puteți activa noi
jocuri gratuite

TABELA DE PLĂȚI
Toate premiile sunt afișate în credite. Toate premiile sunt pentru 50 de credite pariate și 10 linii
fixe.
SIMBOL

5x

4x

3x

2x LINIE SCATTER

Aventurier 10000 2000 200 40

X

Mumie

4000

800

80

20

X

Statuie

1500

200

60

20

X

Scarabeu

1500

200

60

20

X

As

300

80

10

X

Popă

300

80

10

X

Damă

200

60

10

X

Valet

200

60

10

X

Zece

200

60

10

X

Carte

4000

400

50

X

FUNCȚIE SPECIALĂ

Substituie, declanșator funcție

