ICE BAR 27
INFORMAȚII DE BAZĂ
CATEGORIE JOC
OBIECTIVUL PRINCIPAL AL JOCULUI
LINII CÂȘTIGĂTOARE
RTP
PARIU MINIM
PARIU MAXIM
PLATĂ MAXIMĂ

aparat tip slot machine cu trei role
învârte rolele și obține o combinație câștigătoare de simboluri
27 linii câștigătoare
%
0,1 EUR
100 EUR
53 600 EUR

Câștigurile sunt valabile de la stânga la dreapta. În timpul jocului, se poate câștiga pe mai multe linii câștigătoare, sumele
fiind adunate.

SIMBOLURI SPECIALE, CAR ACTERISTICI ȘI JOCURI BONUS
SIMBOLUL ICE BAR (WILD)
SIMBOLURI DROP OFF

JOC BONUS MYSTERY
(DIAMANTE VERZI,
GALBENE ȘI ROȘII)

Simbolul ICE BAR înlocuiește orice simbol.
La finalul fiecărei runde, după ce câștigul este plătit, toate simbolurile de pe liniile
câștigătoare care conțin un Ice Bar explodează și sunt înlocuite cu simbolurile de
deasupra (opțiunea Drop Off). Simbolurile cad în ordinea în care apar pe role. Acest
lucru multiplică factorul DropOff cu 2 - pentru un singur simbol căzut este luată în
considerare o singură multiplicare. Apoi, câștigurile sunt reevaluate. Dacă după aceea
se înregistrează un nou câștig cu Ice Bar, opțiunea Drop Off e declanșată din nou, iar
factorul DropOff este multiplicat. Acțiunea continuă până când nu se mai înregistrează
un nou câștig cu Ice Bar. Datorită acestei opțiuni, câștigul ar putea fi înmulțit cu până
la 32x. Toate câștigurile sunt înmulțite cu factorul DropOff. La începutul fiecărei rotiri,
factorul DropOff pornește de la valoarea 1.
Ori de câte ori apar 3 SIMBOLURI ICE BAR pe role (cel puțin unu per rolă), jocul bonus
este activat. Jucătorul alege unul dintre simbolurile ICE BAR și primește unul dintre
câștigurile de pe tabelul de câștiguri. Fiecare miză are propriile valori de câștig bonus
în conformitate cu următoarele niveluri MYSTERY: 40 x n (40 x pariu curent) pentru
DIAMANTE VERZI, 75 x n (75 x pariu curent) pentru DIAMANTE GALBENE și 150 x
n (150 x pariu curent) pentru DIAMANTE ROȘII.

TABEL DE PLATĂ
SIMBOL

3x

ICE BAR (WILD)

CÂȘTIG BONUS MYSTERY

STEA

20 x n

PEPENE

10 x n

STRUGURI

7xn

CLOPOT

5xn

DOLAR

2xn

PRUNĂ

2xn

PORTOCALĂ

1xn

CIREAȘĂ

1xn
n = MIZA JOCULUI
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