Celebration of Wealth
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
Celebration of Wealth este un joc video slot cu 5 role jucat cu 243 de combinații de câștig. În timpul Free Spins, până la
7776 de combinații de câștig devin disponibile.
Simbolul WILD înlocuiește toate simbolurile cu excepția SCATTER. Simbolul WILD și simbolul SCATTER sunt prezente pe
toate rolele.
3 sau mai multe simboluri SCATTER vor iniția secvența FREE SPINS. Înainte de a începe secvența, alegeți una dintre cele
cinci opțiuni. Opțiunea aleasă determină numărul de free spins inițiale și numărul de combinații de câștig disponibile. La
selectarea Mystery Pick, numărul de free spins și numărul de combinații de câștig sunt randomizate din fondul disponibil. 3
sau mai multe simboluri Scatter reinițiază secvența, doar cu același număr de free spins inițiale.
Există o șansă de a câștiga un PROGRESSIVE JACKPOT la orice rotire câștigătoare. La întâmplare, între 1 și 5 role pot
deveni Gold Reel. Când un simbol WILD apare oriunde pe orice Gold Reel, vi se acordă un progressive jackpot. Pentru a
determina care jackpot a fost câștigat, continuați să selectați monede până când sunt descoperite 3 simboluri identice. Cu
cât este mai mare pariul, cu atât cresc șansele de a câștiga un JACKPOT.
Dacă FREE SPINS și PROGRESSIVE JACKPOT sunt câștigate la aceeași rotire, jackpot este rezolvat primul. Progressive
jackpots nu pot fi câștigate în timpul Free Spins.
Creșterea PROGRESSIVE JACKPOT depinde de procentul de creștere și de pariul total mizat.
• GRAND: 0.10%
• MAJOR: 0.20%
• MINOR: 0.50%
• MINI: 0.70%
Rentabilitatea teoretică (RTP) este de 84.20%, 87.19%, 91.21%, 94.20%, 96.20%*

*setat în prealabil în setările jocului
Jackpot/uri
84 Grand, Major,
87 Grand, Major,
91 Grand, Major,
94 Grand, Major,
96 Grand, Major,

Minor,
Minor,
Minor,
Minor,
Minor,

Mini:
Mini:
Mini:
Mini:
Mini:

84.03%-84.34%
87.05%-87.28%
91.09%-91.30%
94.16%-94.34%
96.09%-96.27%

1. Consultați tabelul de plăți pentru a vedea cum puteți câștiga jackpotul.

2. Un procent din pariu contribuie la jackpoturile progresive.
3. Valoarea afișată a jackpotului poate fi diferită de cea reală, din cauza întârzierilor în comunicarea cu serverul.
4. Dacă doi jucători câștigă jackpotul aproximativ în același timp, primul câștigător va primi valoarea întreagă a
jackpotului, iar al doilea va primi valoarea de realimentare a jackpotului.
5. Când un jackpot este câștigat, valoarea acestuia se va reseta la suma de bază (numită Seed) în panourile de jackpot.
Suma de bază pentru acest jackpot este:

•
•
•
•

Jackpot 1 - 49.99 RON
Jackpot 2 - 125.00 RON
Jackpot 3 - 2500.00 RON
Jackpot 4 - 25000.00 RON

Pariurile sunt selectate folosind butoanele de pariere (bet). Faceți clic pe butoanele plus și minus pentru a schimba pariul
unul după altul. Există 243 de combinații de câștig fixe. Combinațiile de câștig sunt acordate pentru combinații de simboluri
adiacente de la stânga la dreapta. 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.

•
•
•

Rotire- Incepeti runda invartind tamburele.

Joc automat- Apăsaţi pe butonul JOC AUTOMAT pentru a activa/dezactiva funcţia de Joc Automat. În modul de
joc automat, un număr de runde de joc consecutive este iniţiat în mod automat, folosind setările actuale de
pariere. Modul Joc Automat este dezactivat automat în funcţie de setările dvs. sau dacă soldul este prea mic.
Stop- Opriti tamburele mai rapid.
Joc rapid- Porniți comutarea pentru un mod de joc mult mai rapid.

