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Grand Spinn Superpot™ este un slot video cu 3 role, 3 rânduri și cu Multiplier Wilds, funcție
Nudge și 3 Jackpot-uri, din care unul este progresiv
Jocul este jucat pe 1 linie de miză (fixă), 1 - 10 niveluri (2 fise pe nivel) și diferite valori ale
fisei.
Nivelul mizei este setat folosind selectorul NIVEL.
Valoarea fisei este setată folosind selectorul VALOARE FISĂ.
FISE afişează numărul de fise disponibile pentru mizare.
MIZĂ MAX redă jocul la nivelul cel mai ridicat al mizei și la valoarea curentă a fisei. Atunci
când jucați la orice nivel mai mic al mizei, trebuie să dați clic de două ori pe MIZĂ MAX
pentru a juca runda la valoarea selectată a fisei.
JOC AUTOMAT porneşte automat jocul pentru numărul de runde selectat.
Combinaţiile câștigătoare și plăţile sunt făcute în conformitate cu Tabelul de Plată.
Un câștig în fise pe linia de miză este egal cu valoarea afișată în Tabelul de plăţi înmulţită cu
nivelul mizei.
Un câştig pe linia de miză în monedă este egal cu câştigul în fise înmulţit cu valoarea fisei.
Se acordă numai câştigul cel mai mare de pe o linie de miză.
Câştigurile pe linia de miză se plătesc dacă sunt în succesiune de la rola cea mai din stânga
spre rola cea mai din dreapta.

Funcția Nudge
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De fiecare dată când apare o combinație câștigătoare pe role, se activează funcția Nudge.
După numărarea câștigului, dacă simbolul superior de pe prima rolă este identic cu simbolul
câștigător, prima rolă se mută cu 1 simbol în jos și câștigul este acordat din nou.
Rola se va deplasa până când simbolul de deasupra celui câștigător este diferit. Acest proces
este apoi repetat pentru cea de-a doua rolă și, după aceea, cu cea de-a treia rolă.
Când o rolă se oprește din deplasare, s-ar putea să existe un simbol săgeată sus în partea de
sus a rolei. În acest caz, rola va fi mutată în partea de jos a stivei curente de simboluri
câștigătoare și câștigul va fi numărat. Rolele vor începe apoi să se deplaseze și să plătească
din această poziție, conform descrierii de mai sus.
Simbolul săgeată sus va fi îndepărtat după o singură utilizare și înlocuit cu un simbol gol.
După ce rola este în partea de sus a stivei de simboluri câștigătoare, deplasarea va continua
pe următoarea rolă, ca de obicei, până când a treia rolă s-a deplasat complet.
Simbolurile goale pot să apară oriunde pe rolele 1-3. Simbolurile goale nu plătesc.
Funcția Nudge este jucată cu același nivel al mizei și valoare a fisei ca învârtirea care a activat
funcția. Nivelul mizei și valoarea fisei nu pot fi schimbate în timpul funcției Nudge.
Câștigurile de la funcția Nudge sunt adăugate la sold.

Multiplier Wilds
•
•
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Simbolurile Multiplier Wild pot să apară oriunde pe rolele 1-3 și înlocuiesc toate simbolurile,
cu excepția simbolului săgeată sus și a simbolurilor Jackpot.
Un Multiplier Wild pe linia de miză câștigătoare înmulțește câștigul cu 2, doi Multiplier Wilds
înmulțesc câștigul cu 4 și trei Multiplier Wilds înmulțesc câștigul cu 8.
Câștigurile Jackpot nu sunt afectate de simbolul Multiplier Wild.

Reguli Jackpot
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Când toate rolele au terminat deplasarea, ar putea fi prezente simboluri Jackpot în partea
superioară a rolelor.
Dacă fiecare rolă are un simbol Jackpot în partea superioară a unei stive câștigătoare,
jucătorul primește Jackpot-ul cu cel mai mic câștig dintre simbolurile Jackpot prezente.
De exemplu: 3 simboluri Super Jackpot vor achita Super Jackpot-ul; 2 simboluri Super
Jackpot și 1 simbol Midi Jackpot vor acorda Midi Jackpot; și 1 simbol Super Jackpot, 1 simbol
Midi Jackpot și 1 simbol Mini Jackpot vor acorda Mini Jackpot.
Dacă nu există nicio combinație câștigătoare pe role, însă 3 simboluri Jackpot aterizează pe
linia de miză, Jackpot-ul respectiv este acordat conform regulii de mai sus.
Mini Jackpot este un Jackpot fix care acordă un câștig în fise egal cu 40 înmulțit cu nivelul
mizei.
Midi Jackpot este un Jackpot fix care acordă un câștig în fise egal cu 200 înmulțit cu nivelul
mizei.
Super Jackpot-ul este un jackpot progresiv, la care de fiecare dată când jocul este jucat de un
jucător, o parte din miză este adăugată la Jackpot.
Câștigurile Jackpot sunt adăugate la sold.
Câştigurile de jackpot progresiv trebuie verificate de Operatorul cazinoului şi de Furnizorul
de software Toate deciziile sunt finale şi nu se va angaja nicio corespondenţă.
Valorile Jackpot afişate în joc sunt întârziate cu până la 30 de secunde. În doar câteva cazuri
excepţionale se poate întâmpla ca două Jackpot-uri să fie câştigate în respectivele 30 de
secunde, caz în care câştigul la cel de-al doilea Jackpot este noul Jackpot recalculat, care
(foarte rar) este mai mic decât Jackpot-ul câştigat anterior. Toţi jucătorii care participă la joc
când este câştigat un jackpot vor primi o notificare în 30 de secunde referitoare la faptul că
s-a câştigat valoarea Jackpot-ului.
Când o rundă de joc face o revendicare pentru un anumit Jackpot, aceasta este blocată pe
durata respectivei rundei de joc şi simultan se asigură că nicio altă rundă de joc nu poate
revendica acelaşi Jackpot. Astfel, nu este posibil din punct de vedere tehnic să aveţi două
câştiguri simultane ale aceluiaşi Jackpot.
Dacă comunicaţia dintre Cazinou şi serverul de Jackpot se întrerupe, jocul devine
indisponibil.Nu vor exista contribuții sau pretenții referitoare la Jackpot. Valoarea Jackpotului rămâne aceeași până la reluarea comunicării.
Suma de jackpot progresiv achitată este valoarea jackpotului progresiv de pe serverul
cazinoului în momentul câştigării jackpotului. Se vor depune toate eforturile pentru ca
valoarea jackpotului progresiv afişată în joc să fie aceeaşi cu cea de pe serverul cazinoului.
Notă: Câștigul Jackpot afișat poate diferi puțin de câștigul efectiv datorită rotunjirii.
Jackpot-ul este exprimat în Euro, iar contorul Jackpot poate afişa o altă monedă decât cea în
care jucaţi. Conversia valutară se bazează pe ratele de schimb valutar furnizate de SIX furnizorul de informații financiare. Dacă aţi câştigat Jackpot şi jucaţi jocuri de cazinou într-o
altă monedă, suma câştigată este convertită în moneda în care jucaţi şi este adăugată în
contul dvs.
Grand Spinn Superpot™ conține Jackpot-urile Mini, Midi și Super. De la fiecare miză sunt
făcute următoarele contribuții:
o 2,16% din miză contribuie la Super Jackpot. 0,54% din miză este pusă deoparte
pentru Super Jackpot-urile ulterioare.
o Următorul Super Jackpot este re-alimnetat automat cu 5.000 de Euro plus
contribuțiile (0,54% din miză) care au fost puse deoparte pentru următorul Super
Jackpot.
o Valoarea curentă a Jackpot-ului pentru fiecare tip de jackpot este afișată în partea
de sus a jocului.
o Nu există limită superioară la valorile jackpot-ului progresiv.
o Jackpot-ul nu poate fi câştigat la JOC PENTRU DIVERTISMENT

Funcţiile jocului
•

Tabelul de mai jos prezintă diferitele butoane care se găsesc în joc şi descrierea funcţiilor.
Buton

Funcţie

Faceţi clic pentru a începe o rundă de joc la nivelul
curent al mizei și valoare a fisei (alternativ, apăsaţi
tasta spaţiu).
Stop rapid: Faceţi clic pe butonul de rotire pentru a opri
rotirea rolelor.
Faceţi clic pentru a vedea meniul cu setările jocului și
selectaţi opţiunile jocului. Consultaţi secţiunea Setările
jocului de mai jos.
Faceţi clic pentru a opri sunetele jocului sau utilizaţi
glisorul pentru a regla volumul sunetului.
Faceţi clic pentru a deschide regulile jocului.
Faceţi clic pentru a vedea meniul Setări Joc automat și
pentru a juca automat jocul. Selectaţi numărul de
învârtiri pentru Jocul automat sau vedeţi Setări
complexe pentru a configura opţiunile de oprire Joc
automat.
Faceți clic pentru a vedea TABELUL DE PLĂŢI. Derulați în
sus și în jos pentru a vedea informația.

Faceţi clic pe săgeţile îndreptate spre stânga sau dreapta
pentru a derula prin paginile din Casierie. Faceţi clic pe
butonul x pentru a reveni la joc.

Opţiuni Setări joc
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Pentru a accesa setările jocului faceţi clic pe pictograma cheie de piuliţe din panoul de joc.
Învârtire rapidă. Activează sau dezactivează opţiunea de Rotire rapidă (nu este disponibil în
toate cazinourile).
Ecran intro. Activează sau dezactivează ecranul introductiv.
Apasă Spaţiu pt învârtire. Activează sau dezactivează funcţia Spaţiu.
Istoric jocuri. Faceţi clic pentru a vedea istoricul recent al jocurilor dvs. (nu este disponibil în
modul JOC DE AMUZAMENT).

Opţiuni complexe joc automat
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Pentru a configura opţiunile avansate de joc automat, clic pe JOC AUTOMAT urmat de clic
pe Setări complexe.
La orice câştig. Oprire Joc automat la câştigarea unei runde.
Dacă un singur câştig depăşeşte. Opreşte Joc automat când suma câştigată depăşeşte sau
este egală cu suma specificată.
Când s-a câştigat Jackpot-ul. Oprește Jocul automat când este câștigat Jackpot.
Dacă totalul de bani crește cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani din sold crește cu
suma specificată de dvs.
Dacă totalul de bani scade cu. Oprește Jocul automat când totalul de bani din sold scade cu
suma specificată de dvs.
Faceţi clic pe Reiniţializare pentru a șterge toate opţiunile selectate de Oprire joc automat.

•

Notă: La modificarea setărilor de Joc automat în timpul unei runde de joc, toate setările se
vor aplica după finalizarea rundei de joc sau a funcţiei.

•

Notă: Dacă vă deconectaţi în timp ce jucaţi, când reîncărcaţi jocul toate setările de Joc
automat vor reveni la valoarea implicită.

•

Notă: Anumite opţiuni de joc automat sunt obligatorii pentru anumite jurisdicţii.

Informaţii suplimentare
•

•

Următoarele funcţii şi setări ale jocului se pot supune termenilor şi condiţiilor de pe site-ul
de jocuri. Pentru informaţii suplimentare despre următoarele, accesaţi site-ul de jocuri:
o Procedurile folosite pentru gestionarea rundelor de joc neterminate.
o Durata după care sesiunile inactive de joc se termină automat.
În cazul unei defecţiuni la software-ul/hardware-ul de joc, toate mizele şi câştigurile din joc
afectate sunt anulate şi toate pariurile afectate vor fi returnate.

Câştigul jucătorului
•

Câştigul teoretic pentru jucător în acest joc este 96.21%

Traducerea terminologiei de joc
Notă: Următorul tabel se aplică doar dacă jucaţi într-o altă limbă decât limba engleză.

Termen în engleză

Termen tradus

Jackpot

Jackpot
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Midi

Mediu
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Super

Multiplier Wild

Înlocuitor multiplicator

Nudge

Deplasare

Regulile jocului sunt generate:

