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Despre Hot Chance™
INFORMAȚII GENERALE
Tip de joc

Slot video cu 5 linii și 3 role

Temă

Joc clasic cu fructe
FUNCȚIILE JOCULUI
• Joc bonus Hot Chance™
PLATĂ

Câștig maxim implicit

Pe o singură linie: 750 x miza per linie

Frecvența rezultatelor (%) Aprox. 10% la 5 linii jucate
Jackpot

Neadecvat

Volatilitate
RTP mediu: 95.17%

DESIGN JOC
Tematică și grafică joc
Mormane de fructe, numere, simboluri și stele vor
zbura spre tine la Hot Chance™. Prinde fructele
încinse la momentul potrivit și vei obține recompense
uriașe!

Joc principal
Scopul jocului Hot Chance™ este de a obține 3
simboluri identice pe toate rolele. Fiecare combinație
câștigătoare începe din partea stângă și se derulează dea lungul unei linii de câștig, spre dreapta. Pentru a
câștiga, simbolurile dintr-o combinație câștigătoare
trebuie să se afle unul lângă altul, fără alte simboluri
între ele.

Jocul bonus Hot Chance™
Obține o combinație de 9 „Prune”, „Portocale”,
„Lămâi” sau „Cireșe” pentru a declanșa Jocul bonus
Hot Chance™. Îți poți mări câștigurile de două ori, de
patru ori sau de opt ori. Miza din rotirile obișnuite va fi
folosită în jocul bonus.
Declanșează: Când toate pozițiile afișează aceleași
simboluri, câștigul total din acest joc poate fi dublat de
până la trei ori (se poate întâmpla doar cu „Prună”,
„Portocală”, „Lămâie” sau „Cireașă”).
Premiu de top: 1600 x miza.

Reguli
• Toate premiile sunt pentru combinațiile de un
fel.
• Simbolurile plătesc de la stânga la dreapta și
trebuie să fie consecutive.
• Toate câștigurile plătesc doar pe liniile de joc.
• Defecțiunile anulează toate plățile și jocurile.

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

5x 4x 3x 2x LINIE SCATTER FUNCȚIE SPECIALĂ

ȘAPTE

750

x

STEA

200

x

BAR

60

x

PRUNĂ

40

x

LĂMÂIE

40

x

PORTOCALĂ

40

x

CIREAȘĂ

40

x

X

5

x

