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Despre Game Title™
INFORMAȚII GENERALE
Tip de joc
Temă

Slot video cu 5 role și 30 de linii
metal, clasic

RUNDE DE JOC BONUS
6 jackpoturi fixe
Jocuri gratuite cu redeclanșare
Funcția Gamble
PLATĂ
Câștig maxim implicit

4000x miza (x3 în jocuri gratuite)

Frecvența de declanșare (%) 67.58%
67.58%

6 jackpoturi statice

Volatilitate

Variații
Variații (%) 95
Profit (%)

95.00

DESIGN JOC
Tematică și grafică joc
Lasă în urmă viața de zi cu zi și joacă acest joc colorat.
Încearcă-ți norocul și câștigă premii PAY DAY.

Joc principal
Pay Day se joacă pe 5 role, fiecare 3 rânduri sunt
dispuse în înălțime, cu 30 de linii fixe de câștig.
Combinațiile câștigătoare sunt dispuse de la stânga la
drepta pe linii active de câștig, cu excepția scatterurilor.
Atracția acestui joc o reprezintă premiile Pay Day. 3 sau
mai multe simboluri Pay Day apărute dispersat pe role,
declanșează premiul corespunzător Pay Day.
Simbolul WILD substituie toate simbolurile cu excepția
simbolurilor Pay Day și a simbolurilor bonus.
3 simboluri scatter bonus pe rolele 2, 3 și 4 declanșează
jocuri gratuite.

Declanșator funcție
3 simboluri scatter bonus pe rolele 2, 3 și 4 declanșează
funcția, care îți acordă aleatoriu 10, 15 sau 20 de jocuri
gratuite.

Jocuri Gratuite
Bonusul de jocuri gratuite la slot-urile Pay Day poate fi
declanșat, dacă vei colecta trei simboluri bonus oriunde
pe rolele 2, 3 și 4. Odată ce declanșezi bonusul, vei
primi aleatoriu 10, 15 sau 20 de jocuri gratuite plus un
multiplicator x3, ceea ce înseamnă că fiecare câștig
obținut de tine în timpul rundei bonus va fi triplat ca
valoare. Redeclanșează runda bonus pentru 10, 15 sau
20 de jocuri gratuite, colectând alte trei simboluri bonus.

Reguli
Toate câștigurile pe linie sunt pentru combinațiile de un
fel.
Toate câștigurile pe linie sunt pentru combinațiile de la
stânga la dreapta cu excepția scatter-urilor.
Toate câștigurile pe linie încep pe prima rolă din stânga
și sunt pentru combinațiile pe role adiacente.
Toate câștigurile sunt pe liniile selectate, cu excepția
scatter-urilor.
Cel mai mare câștig e plătit doar per linie activă.
Scatter-urile plătesc în orice poziție.
Simbolul Wild substituie toate simbolurile cu excepția
simbolului bonus și Pay Day.
Câștigurile pe linie sunt înmulțite cu miza per linie.

Funcția Gamble
Suma maximă de joc este 500x miza totală.
Jocul nu e posibil pentru câștigurile mai mari sau în
timpul jocului automat.
Opțiunea gamble este dezactivată în mod implicit.

TABELA DE PLĂȚI
SIMBO IMAGIN
10x
L
E
Simbol
bonus

9x

8x 7x

6
x

5x

4x 3x

1

LINI SCATTE FUNCȚIE
E
R
SPECIALĂ

X

3 simboluri
declanșează
JG

Triplu 7

500

24
80
0

Dublu 7

240

12
40
0

Șapte

120 60 20

Șapte
mixt

60

30 10

BAR

60

30 10

Dublu
BAR

30

15 5

BAR
mixt

15

6

2

Clopoțel

15

8

3

Cireașă

15

8

3

Combinația
de Șapte,
Dublu 7 și
Triplu 7 pe
liniile active

Combinația
de BAR și
dublu BAR
pe liniile
active

PAY
DAY

400 150 50 10 4
0
0
0 0 0

10

3

1

200 50 20
0
0 0

WILD

3 sau mai
multe
declanșează
premiul
PAY DAY
corespunzăt
or
Substituie
toate
simbolurile
cu excepția
simbolului
Bonus și
PAY DAY

Specificație publică Sign Off
Referință JIRA

GNOA-363 - Pay Day (payday) - Specificații publice Soluționat

Aprobat de

Phillip Kunert

Versiuni

v 1.0

Data

18 sep 2019

