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Despre Fruit King™
INFORMAȚII GENERALE
5 role, 10 de linii de câștig

Tip de joc
Temă

Fructe
RUNDE DE JOC BONUS
Jokeri stivuiți
Funcția Cash Spin Hold & Spin
PLATĂ

Câștig maxim implicit

1250 x miza

Frecvența de declanșare (%) 13%
nu se aplică

Jackpot

Volatilitate

Variații
Variații (%) 88
Profit (%)

90

92

94

95

96

97

88.0% 90.0% 92.0% 94.0% 95.0% 96.0% 97.0%

DESIGN JOC

Tematică și grafică joc
Fruit King™ este un joc foarte colorat cu o mulțime de
fructe, monede aurii și simboluri Joker stivuite.

Joc principal
Jocul principal se joacă pe 5 role cu 10 linii de câștig.
Simbolurile Joker sunt considerate drept un simbol și
stivele formate din acestea pe rola 2, 3, 4 și 5 te vor
ajuta să îți mărești câștigurile.
Adesea, simbolurile monedă vor apărea. În cazul în care
vezi 6 din ele sau mai multe, va începe adevărata
distracție!

Funcția Cash Spin
6 simboluri Monedă la vedere pornesc funcția Cash
Spin, care este o funcție Hold & Spin.
Obiectivul tău este să colectezi cât mai multe monede
posibil. Fiecare monedă va fi prevăzută cu o valoare de
premiere sau cu
o etichetă bonus. La finalul funcției vei primi toate
premiile și bonusurile colectate.
Ai colectat toate cele 15 monede? Atunci ești un
adevărat câștigător! Vei primi nu doar premiile și
bonusurile colectate,
ci și GRAND pe deasupra!

Reguli
Combinațiile de câștig și plățile sunt efectuate conform
tabelei de plăți.
Toate premiile sunt pentru combinațiile de un fel,
dispuse consecutiv de la stânga la dreapta pe liniile
selectate.
Este plătit doar cel mai mare câștig pe linie la vedere.
Defecțiunile anulează toate plățile și jocurile.

TABELA DE PLĂȚI
SIMBOL

5x

4x

3x

LINIE SCATTER

125x 10x 2x

x

25x

5x

1x

x

25x

5x

1x

x

20x

5x

1x

x

20x

5x

1x

x

10x

2x 0.5x

x

10x

2x 0.5x

x

5x

1x 0.5x

x

5x

1x 0.5x

x

5x

1x 0.5x

x

FUNCȚIE SPECIALĂ

Substituie toate simbolurile cu excepția
Monedei.

x

x

6 sau mai multe la vedere pornesc funcția
Hold & Spin.
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