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9 Line Fortune
INFORMAȚII GENERALE
Tip de joc
Temă

Slot video cu 3 role și 9 linii de câștig
Strălucire & Eleganță / Roata Norocului
RUNDE DE JOC BONUS
▪
▪
▪

Împingeri
Rotiri câștigătoare
Joc de Noroc (Roata Norocului)
PLATĂ

Câștig maxim
implicit

240 x miza totală

Frecvența de
declanșare (%)

26%
Jocul are un "Grand" și un "Major" jackpot:
Grand: câștig de bază = 5000 x miza, contribuție VTP = 0.90 %
Major: câștig de bază = 500 x miza, contribuție VTP = 2.10 %

Jackpot
Grand jackpotul se câștigă, aliniind 3 simboluri Multiplicator Jackpot
pe linia 9 de plată.
Major jackpotul se câștigă, aliniind 3 simboluri Multiplicator Jackpot
pe liniile 1-8 de plată.

Volatilitate

Profit (%) 95%

DESIGN JOC
Tematică și grafică joc
9 Line Fortune este un slot straight forward pe 3 role,
însă e
plin de eleganța și strălucirea conferită de show-ul de
la Roata Norocului.
Permite acestui slot să te conducă spre palpitanta
funcție Roata Norocului
și câștigă masiv!

Joc principal
Jocul principal se joacă pe 3 role. Cele 9 linii de câștig
îți oferă 9
șanse de câștig. Dacă nu e suficient, Jokerul te va ajuta
să îți crești șansele și va substitui aproape orice simbol
pentru a
completa combinații de câștig.
Pe lângă asta, câteva din simbolurile Jackpot includ de
asemenea un multiplicator
și îți vor spori câștigurile și mai mult!

Funcția Fortune Game
3 simboluri Fortune pe o linie de plată declanșează
"Roata Norocului"
Glisează roata pentru premii masive. Dacă roata mică
nimerește pe un segment verde
poți roti din nou, și iar și iar...

Rotiri câștigătoare și Împingeri
În cazul în care o rotire nu a dus la un câștig, există
întotdeauna șansa să ți se ofere o
rotire câștigătoare sau o împingere, care va transforma
un joc necâștigător într-un câștig până la urmă.
Rotirile câștigătoare și împingerile sunt gratuite și nu
presupun niciun pariu.

Reguli
Toate premiile sunt pe 9 linii de câștig.
Câștigurile pe linie se adaugă.
Defecțiunile anulează toate plățile și jocurile.

TABELA DE PLĂȚI
COMBINAȚIE

3x

Grand
Jackpot

FUNCȚIE
LINIE SPECIALĂ /
COMENTARIU
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Major
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Jackpot
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Oricare 3
simboluri mixte
de 7
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Pornește funcția
Roata Norocului
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