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Despre Super Circus™
INFORMAȚII GENERALE
Slot cu 5 role și 20 de linii

Tip de joc
Temă

Circ
RUNDE DE JOC BONUS
•
•
•
•

Funcția de jocuri gratuite
Wild-uri expandabile
Funcția Tigru
Funcția Gamble

PLATĂ
Câștig maxim implicit

400 x miza

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

95
95.17%

DESIGN JOC

Jackpot pe 2 niveluri

Tematică și grafică joc
Grăbiți-vă, grăbiți-vă, ieșiți în față băieți
și simțiți magia în cadrul spectaculosului
Super Circus™. Acest slot cu 5 role și 20
de linii găzduiește funcții incredibile.
Privește-le! Acesta e un eveniment, pe
care sigur nu vrei să îl pierzi. Toată lumea
e binevenită. Vino, așează-te și bucură-te
de acțiune încununată de victorie.

Joc principal
Obiectivul tău este să obții 3 sau mai multe
simboluri corespondente pe role adiacente de-a
lungul celor 20 de linii de câștig. Toate
modelele câștigătoare încep pe prima rolă din
stânga și se derulează pe liniile de câștig spre
dreapta.
Acest slot include totul: Jocuri Gratuite, Wilduri expandabile și funcția Tiger Spins.

În primul rînd, un jackpot pe 2 niveluri. În
al doilea rând, o funcție, unde poți urca cu
până la 400x miza ta. Și în al treilea rând,
o rundă de jocuri gratuite cu Wild-uri
expandabile cu o șansă de redeclanșare!

Funcție
Runda de jocuri gratuite
Simbolul scatter Bonus este calea ta de
acces spre runda de Jocuri Gratuite.
Obține trei simboluri BONUS, iar funcția
de Jocuri Gratuite va fi declanșată cu 10
Jocuri Gratuite și Wild-uri expandabile.
Jocurile gratuite pot fi redeclanșate.
În timpul jocurilor gratuite:
Fiecare simbol PETARDĂ apărut pe
ecran rămâne în poziția inițială pe role și
persistă la următorul joc gratuit.
Odată ce 2 sau mai multe simboluri
PETARDĂ apar pe role adiacente,
acestea se extind pentru a crea o
PETARDĂ Wild extinsă.
Funcția Tiger Spins
Obține un Tigru pe rolele 2 și 4 pentru a
primi funcția Tiger Spins. Cercurile în
flăcări se mențin pe poziție pe ecran, iar
rola se învârte cu simbolurile Tigru și
Vid. Când un Tigru apare în poziție pe un
simbol Cerc în flăcări, premiul crește.
Când un simbol Vid apare în poziție pe un
simbol Cerc în flăcări, premiul de pe
contorul de premii se plătește.

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 Tigrului și
a simbolului BONUS
Câștigurile scatter și câștigurile pe
linie se adaugă.
Cel mai mare câștig va fi plătit
doar pe fiecare linie selectată și
per combinație scatter.
Defecțiunile anulează toate plățile
și jocurile.

TABELA DE PLĂȚI
SIMBOL

5x

4x 3x

PETARDĂ

FUNCȚIE SPECIALĂ

Substituie toate simbolurile cu excepția BONUSULUI
Apare pe rolele 2, 3 și 4.

MAESTRU DE MANEJ 1000 200 50
TUN

500

100 40

CUȚITE

250

50

20

BASTON

250

50

20

A

150

30

10

K

150

30

10

Q

100

20

5

J

100

20

5

10

100

20

5

BONUS

10

5

2

Apare pe toate rolele
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