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Despre Wish Upon A Star™
INFORMAȚII GENERALE
Allpays, miză minimă de 25 credite

Tip de joc
Temă

Crăciun
RUNDE DE JOC BONUS
•
•
•

Funcția de jocuri gratuite
Wild stivuit cu premii bonus
Funcția Jackpot Wish Upon A Star

PLATĂ
Câștig maxim implicit

200 x miza

Frecvența de declanșare (%) Aprox 24%
Jackpot
Volatilitate
Variații (%) 95
Profit (%)

95.18%

Jackpot pe 4 niveluri

DESIGN JOC
Tematică și grafică joc
'Acesta e sezonul veseliei, iar Crăciunul poate fi și mai
vesel la Wish upon a Star™. Acest slot e o adevărată
senzație pe 5 role și 243 de căi diferite de câștig. Vei
intra de-a dreptul în atmosfera festivă cu 3 funcții
palpitante.
În primul rând, un jackpot pe 4 niveluri cu funcția
Oprește și Învârte. Colectează stele aurii în timpul
rotirilor bonus jackpot pentru a-ți crește creditele și
șansa de a colecta bonusuri Jackpot. Dacă ecranul e plin
de stele, se acordă Grand Jackpotul.
În al doilea rând, în cadrul funcției Wild Stivuit te
așteaptă un sac plin de cadouri de la Moș Crăciun și va
fi declanșată selecția "Premiu bonus".
În al treilea rând, o rundă de jocuri gratuite cu o șansă de
redeclanșare sau de a obține mai multe Stive Wild în
cadrul Jocurilor Gratuite.

Joc principal
Jocurile Gratuite, Stivele Wild și funcția Stele Jackpot,
te vor introduce cu siguranță în atmosfera festivă.
Obiectivul tău la Wish upon a Star™ este să obții 5
simboluri identice de-a lungul uneia din cele 243 de linii
de câștig, ele fiind dispuse de la stânga la dreapta.
Surprizele speciale, precum bastonașele de zahăr,
clopoțeii și cadourile pline de bunătăți își vor da cu
siguranță suficiente motive să te bucuri de sărbători.

Jocuri bonus
RUNDA DE JOCURI GRATUITE
Simbolul Bonus dezvăluie calea spre runda de Jocuri
Gratuite. Obține trei simboluri Bonus pe rolele 1, 3 și 5,
iar funcția de jocuri gratuite va fi declanșată cu 10
Jocuri Gratuite, care pot fi redeclanșate.

Wild stivuit cu premii bonus
Vino și intră în atmosfera plină de suspans, bucurândute de surprizele Moșului, simbolurile Wild stivuite,
alături de care vei avea parte de un sezon strălucit.
Obține 3 simboluri Wild stivuite complet la vedere pe
rolele 2 sau 4 pentru a descoperi comoara frumos
împodobită cu funcția Premiu Bonus. O stivă Wild pe
rola 2 sau 4 va afișa 3 cadouri cu o selecție de un
jucător. Stivele Wild situate pe rolele 2 și 4 vor dezvălui
6 cadouri cu două selecții de jucători. Premiile Bonus
pot fi premii în credite, o recompensă jackpot sau 10
jocuri gratuite.
Funcția Jackpot Wish Upon A Star
Fii atent la magica stea căzătare. Odată ce apare pe
ecran, pregătește-te de distracție festivă,iar cele 6 sau
mai multe simboluri Stea apărute oriunde pe ecran
declanșează funcția Jackpot Wish Upon a Star. Orice
simboluri Stea sunt oprite, iar 3 rotiri bonus se acordă
pentru toate celelalte poziții cu simboluri. De fiecare
dată când o nouă Stea apare pe role, numărătoarea
rotirilor bonus este resetată la 3. Toate premiile pe Stele
sunt plătite la finalul rotirilor bonus sau odată ce ecranul
e plin de Stele. Grand Jackpotul se acordă când toate
pozițiile de pe ecran sunt acoperite de Stele. Premiile
Stea pot acorda jackpoturi Major, Maxi, Minor sau Mini
sau până la x15 miza totală.

Reguli
•
•
•
•
•
•

Toate premiile sunt pentru combinațiile de un
fel.
Toate premiile sunt pentru combinațiile de la
stânga la dreapta.
Wild-ul substituie toate simbolurile cu excepția
scatter-urilor și a Stelelor.
Premiile scatter sunt înmulțite cu miza totală.
Câștigurile scatter și câștigurile allpay se adaugă.
Defecțiunile anulează toate plățile și jocurile.

TABELA DE PLĂȚI
SIMBOL

5x 4x 3x 2x LINIE SCATTER

FUNCȚIE SPECIALĂ
Substituie toate simbolurile cu
excepția simbolului scatter BONUS
și STELE

CADOU

Apare stivuit pe rolele 2 și 4
LADY

200 75

COPAC

100 50 25

LUMÂNĂRI

80

50 25

BASTONAȘ DE
ZAHĂR

80

40 20

CLOPOȚEI

75

30 10

A

50

15 5

K

50

15 5

Q

50

15 5

J

50

15 5

10

50

15 5

BONUS

25

1

Apare doar pe rolele 1, 3, și 5

