Raging Rex
Jocuri neincheiate
Dacă runda de joc este întreruptă, toate informațiile din joc și pariurile efectuate sunt salvate până când deschideți jocul din nou. Puteți continua runda neterminată din momentul întreruperii
acesteia. Pariurile plasate și nerezolvate dar care au rămas nedeterminate în jocurile incomplete vor deveni nule după 90 de zile. Defecțiunile anulează toate jocurile și plățile.

Informații
Combinațiile de câștig sunt acordate pentru combinații de simboluri alăturate, conform informațiilor din tabelul de plată și regulile de joc. Atunci când câștigați pe combinații multiple într-o singură
rundă de joc, se adună împreună toate câștigurile. Toate câștigurile din Secvențe (cum ar fi Rotirile Gratuite), Jocuri bonus și/sau simboluri Scatter (dacă este cazul) sunt, de asemenea, adăugate la
combinațiile de câștig. Toate combinațiile de câștig sunt plătite la sfârșitul rundei de joc. Secvențele de Rotiri Gratuite se joacă cu același pariu ca runda de joc care a inițiat secvența - cu excepția
cazului în care se menționează altfel. Pariul nu poate fi schimbat pe durata rundei curente de joc. Vă rugăm să citiți regulile de joc pentru informații suplimentare.

Regulament de joc
Raging Rex, este un joc slot video cu 6 role și 4096 combinații de câștig, te duce într-o călătorie jurasică incredibilă, plină de dinozauri uriași și câștiguri monstruoase. Vă veți bucura cu siguranță de
șederea dvs.!
Jocul include un simbol joker extins Rex furiosul, care merge pe role, în timp rerotirile sunt acordate în modul TĂRĂBOI; un simbol scatter Meteorit pentru a activa modul Rotiri gratuite ROTIRI
FURIOASE; un simbol joker normal Rex care înlocuiește toate celelalte simboluri, cu excepția simbolurilor scatter; patru dinozauri cu plăți mari: Velociraptor, Dilofozaur, Triceratops, Parasaurolophus;
și șase fosile de animale mici cu plată mică
Simbolul joker Rex furiosul extins poate apărea complet pe rolele de la 2 la 6 pentru a activa modul TĂRĂBOI, unde se transformă în simbol sticky și începe să meargă succesiv la prima rolă. Numărul
necesar de rerotiri se acordă, de ex. 1 rotire dacă apare pe rola 2 și 5 dacă apare pe rola 6! Nu este posibilă reactivarea deoarece nu poate fi decât un singur simbol Rex furiosul în joc!
3, 4, 5 sau 6 simboluri scatter Meteorit, care apar oriunde pe role activează modul Rotire gratuită ROTIRI FURIOASE și sunt acordate 8, 15, 20 sau 30 de rotiri gratuite. În plus, modul ROTIRI
FURIOASE include două secvențe preistorice imense, VÂNĂTOAREA NEBUNĂ și FURIE PRIMARĂ.
Secvența VÂNĂTOAREA NEBUNĂ adaugă multiplicatori de X2 sau X3 la multe dintre simbolurile joker Rex normale, dar elimină din joc simbolurile joker extinse Rex furiosul. Multiplicatorii combină
până la x243 de combinații! Dacă mai multe simboluri fac parte dintr-o linie câștigătoare, multiplicatorii lor sunt combinați. În secvența FURIE PRIMARĂ, simbolul Rex furiosul apare pe rolele de la 2
la 6 și la fiecare rotire se mută pe o nouă rolă. Alegeți secvența preferată și câștigați!
ROTIRILE FURIOASE pot fi reinițiate obținând 2, 3, 4 sau peste 5 simboluri scatter Meteorit în timp ce sunt adăugate 5, 8, 15 sau 20 de rotații suplimentare la total. Bucurați-vă de Rotiri gratuite
nelimitate!
Secvența ROTIRI FURIOASE nu poate fi activată în timpul modului TĂRĂBOI.
Rentabilitatea teoretică (RTP) este de 96.34%.
Pariurile sunt selectate folosind butoanele de pariere (bet). Faceți clic pe butoanele plus și minus pentru a schimba pariul unul după altul. Pentru a începe runda, faceți clic pe ROTIRE. Când rolele se
opresc, simbolurile afișate determină premiul conform tabelului de plăți.

Acțiuni
Tabel de castiguri
- Controleaza afisarea tabelului de castiguri.
Joc rapid
- Porniți comutarea pentru un mod de joc mult mai rapid.
Rotire
- Incepeti runda invartind tamburele.
Stop
- Opriti tamburele mai rapid.

