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
Câștigurile de pe liniile de plată se întâmplă pe numărul selectat a liniilor de plată, conform informațiilor din tabelul de
plată și regulile jocului. Atunci când câștigați pe Linii de plată 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 câștigurile de pe liniile de plată. Toate combinațiile de câștig sunt plătite la sfârșitul
rundei de joc. Secvența de Rotiri Gratuite sunt plătite cu acelați pariu și același număr de linii selectate ca și runda de joc
care activat secvența - decât dacă 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
Jolly Roger 2 este un joc video slot cu 5x3 role jucat cu 20 linii de plată fixe.
Jocul are 4 simboluri HIGH-PAYING – Cufăr cu comori, Diamond, Golden Cross și Pirate Ring. Acesta are și simboluri WILD,
SCATTER și 5 ROYAL.
COMPASS: Activată aleatoriu la ORICE rotire câștigătoare în timpul jocurilor de bază. Acordă un MULTIPLIER aleatoriu de
până la x10. MULTIPLIERS disponibili sunt: x2, x3, x5, x8 și x10. Această secvență poate fi, de asemenea, activată pe alte
secvențe.
BONUS QUEST FEATURE: 3 SCATTERS inițiază această secvență. Dintr-o selecție de 12 hărți, obțineți 3 pictograme de
secvențe identice pentru a descoperi și a acorda o mini-secvență corespunzătoare. BONUS QUEST FEATURE poate acorda 1
dintre cele 4 secvențe – INSTANT PRIZE, BOTTLE OF RUM FREE SPIN, BATTLE FREE SPINS și TREASURE HUNT.
INSTANT PRIZE: Acordă aleatoriu un premiu în credite. Premiile în credite sunt între x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10,
x15 și x20 din pariul total. COMPASS se poate activa în timpul acestei secvențe.
BOTTLE OF RUM FREE SPIN: O rotire este acordată la începutul secvenței. Câștigurile sunt evaluate după ce alegerea s-a
încheiat. WILD REEL acordă un WILD complet stivuit acoperind o rolă aleatorie. Puteți continua să alegeți bottles of rum
până când dopul uneia nu iese sau obțineți 5 WILD REELS. COMPASS se poate activa în timpul acestei secvențe.
BATTLE FREE SPINS: Această secvență este un set de FREE SPINS în care te lupți cu alți corsari. Secvența începe cu 3
vieți. Câștigați o viață pentru fiecare bătălie câștigată (până la maximum 3 vieți) și pierdeți o viață pentru fiecare bătălie
pierdută. OCHEANUL vă arată cu cine vă veți lupta, ales la întâmplare. NAVELE COMERCIALE sunt neînarmate, în acele
lupte câștigați întotdeauna, rezultând o FREE SPIN cu RECOMPENSA VICTORIEI PIRAȚILOR aplicată; COMPASS MULTIPLIER
nu este activ și o viață nu este câștigată.
În timpul bătăliilor, monedele apar într-o grilă 3x3. Oricine are cele mai multe monede va câștiga bătălia. Dacă veți
câștiga, o FREE SPIN este jucată cu RECOMPENSA VICTORIEI PIRAȚILOR aplicată cu COMPASS MULTIPLIER garantat. Dacă
pierdeți, o viață este scăzută și o rotire se joacă cu RECOMPENSA VICTORIEI corsarilor adversari activă. Când toate viețile
sunt pierdute, FREE SPINS se termină.
TREASURE HUNT: Această secvență este un set de FREE SPINS în care piratul trebuie să colecteze hărți pentru a descoperi
comoara îngropată. Când începe TREASURE HUNT, trebuie să colectați 4 fragmente de hartă de pe role pentru a găsi
cufărul cu comori îngropat. Există 7 cufere pe care trebuie să le descoperiți, după care nu mai există fragmente de hartă
pe role și continuați cu orice modificatori până când terminați FREE SPINS rămase.
Rentabilitatea teoretică (RTP) este de: 84.21%, 87.21%, 91.20%, 94.20%, 96.20%*.

*setat în prealabil în setările jocului
Pariurile sunt selectate folosind butoanele de pariere (bet). Faceți clic pe butoanele plus și minus pentru a schimba pariul
unul după altul. 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.

