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Despre Golden Sevens
INFORMAȚII GENERALE
Tip de joc

Slot video cu 20 de linii, 5 role și jackpot
FUNCȚIILE JOCULUI
• Jackpot
PLATĂ

Câștig maxim implicit

Jackpot progresiv cu minimum 10000 x miza per linie

Frecvența rezultatelor (%) Aprox. 10% pe toate liniile jucate
Jackpot

Adecvat

Volatilitate
RTP mediu: 95.10%

DESIGN JOC
Tematică și grafică joc
Golden Sevens este un joc de slot clasic, plin de
culoare, care include multe fructe diferite. Învârtiți
rolele și multiplicați-vă câștigurile! Până la 20 de linii
de câștig pe 5 role vă vor asigura nu doar câștiguri
mari, ci vă vor oferi și șansa de a doborî un jackpot
uriaș!

Joc principal
Obiectivul tău este să obțineți 5 simboluri identice de-a
lungul unei linii de câștig. În jocul obișnuit,
combinațiile câștigătoare încep de pe prima rolă din
stânga mașinii și se derulează pe o linie de câștig
activă, până la ultima rolă din partea dreaptă. Pentru a
câștiga, simbolurile trebuie să se afle unul lângă altul,
fără alte simboluri între ele.

Jackpot
Fiecare miză are propriul său jackpot progresiv.
Jackpotul progresiv începe de la 10000 x miza per
linie.
Declanșează: 15x „7”.
Premiu de top: Jackpotul progresiv cu minimum
10000 x miza per linie.

Reguli
• Toate premiile sunt pentru combinațiile de un
fel.
• Toate plățile sunt pentru câștigurile de stânga la
dreapta.
• Toate premiile sunt pe liniile selectate.
• Cel mai mare câștig este plătit doar pe linia
selectată.

TABELA DE PLĂȚI
Toate premiile sunt afișate în credite. Toate premiile sunt exprimate pentru un credit mizat.
SIMBOL
7

5x

4x

3x 2x LINIE SCATTER FUNCȚIE SPECIALĂ

5000 1000 100

x

Clopoțel 1000 400 100

x

Pepene

500

200

50

x

Măr

500

200

50

x

Prună

180

50

25

x

Portocală

180

50

25

x

Lămâie

180

50

25

x

Cireașă

180

50

25

5

x

