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Despre Ghostly Towers™
INFORMAȚII GENERALE
Tip de joc

Slot de bază cu 20 de linii, 5x3 role în format portret

Casa bântuită, Halloween, Portret

Temă

RUNDE DE JOC BONUS
•
•
•
•

Modificator Wild incredibil de ciudat
Modificator Mania Mentală a Multiplicatorului
Modificator Farsa Simbolului Sinistru
Bonusul cu Jocuri Gratuite
PLATĂ

Câștig maxim
implicit

x300 miza totală

Frecvența de
declanșare (%)

24.05%

Jackpot

Neadecvat

Volatilitate

Variații (%)
Profit (%)

Standard

95
95.15

DESIGN JOC

Tematică și grafică
joc
Ghostly Towers™ este
un joc cu tematică de
Halloween desfășurat
într-o casă bântuită
ocupată de excentrica
fantomă franceză,
Pierre.

Joc principal
Ghostly Towers™ are
o fereastră cu 5x3 role
și 20 de linii de câștig.
Jocul se desfășoară în
modul portret atât pe
desktop, cât și pe
mobil.
Există 3 modificatori,
care pot fi declanșați în
jocul de bază, dar și în
timpul bonusului cu
jocuri gratuite.

Modificator Wilduri incredibil de
ciudate
•

În timpul rotirii
unei role,
Pierre poate
apărea și
adăuga până la
15 simboluri
Wild pe role.

Modificator mania
mentală a
multiplicatorului
•

În timpul rotirii
unei role,
Pierre poate
apărea și
adăuga un
multiplicator de
câștig de până
la x20.

Modificator farsa
simbolului sinistru
•

După învârtirea
unei role,
Pierre poate
apărea și
elimina unul
sau mai multe
simboluri rolă.
Acestea sunt
înlocuite de noi
simboluri
corespondente
și orice
câștiguri
rezultate sunt
plătite.

Bonus jocuri
gratuite
•

•

•

•

3x jocuri
gratuite acordă
5 jocuri
gratuite și 6
pietre prețioase
aleatorii.
4x jocuri
gratuite acordă
5 jocuri
gratuite și 8
pietre prețioase
aleatorii.
5x jocuri
gratuite acordă
5 jocuri
gratuite și 10
pietre prețioase
aleatorii.
Pentru
acordarea
bonusurilor
Wild-uri
Incredibil de
Ciudate, Mania
Mentală a
Multiplicatorul
ui sau Farsa
Simbolului
Sinistru,
acumulează
cinci pietre
prețioase
corespondente.
Numărătoarea
de jocuri
gratuite se va
bloca, în timp
ce vor apărea
bonusuri și va
începe
numărătoarea
inversă a
pietrelor
prețioase.

Reguli
•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

Toate premiile
sunt pentru
combinațiile de
la stânga la
dreapta, cu
excepția
scatter-urilor.
Toate
câștigurile
plătesc doar pe
liniile de joc.
Simbolurile
scatter în orice
poziție
declanșează
jocuri gratuite.
Într-un joc pot
fi câștigate
bonusuri
multiple.
Se plătește doar
cel mai mare
câștig pe
fiecare linie de
câștig selectată.
Câștigurile pe
linie se adaugă.
Tabela de plăți
afișează
întotdeauna
premiile pentru
miza și
numărul de
linii selectate în
acel moment.
Jocurile
gratuite se
joacă cu miza
și liniile de
câștig din jocul,
care a activat
rotirile gratuite.
Simbolurile
Wild pot
apărea pe toate
rolele.
Toate
rezultatele
jocului sunt

TABELA DE PLĂȚI
SIMBOL

2x

3x

4x

5x

LINIE SCATTER

-

Pe
rolele
1-5

Pe
rolele
1-5

Pe
rolele
1-5

-

16

28

60

x

-

16

28

40

x

-

8

16

24

x

-

8

16

24

x

-

4

8

16

x

x

FUNCȚIE SPECIALĂ

Declanșează bonusul cu
jocuri gratuite

Substituie toate
simbolurile, cu excepția
simbolurilor Joc Gratuit

-

4

8

16

x

-

4

8

16

x

Planul de câștig este oferit ca un multiplu al mizei pe linie, cu o miză minimă pe linie de 0.01 €.
Numai combinația de simboluri cu cea mai mare valoare este plătită pe fiecare linie de plată.

LINII DE CÂȘTIG
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