Rally 4 Riches
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
Rally 4 Riches este un video slot cu 3 role și 5 linii de plată fixe. Există o BONUS REEL suplimentară care este activă la
fiecare rotire.
Pe BONUS REEL este posibil să apară: simboluri MULTIPLIER care înmulțesc orice combinație câștigătoare cu valoarea
afișată pe simbol, simbolul NUDGE WILD care mișcă orice simboluri WILD afișate parțial, astfel încât să umple rola sau
simbolul BONUS care inițiază secvența BONUS CURSĂ DE CAMPIONAT.
Dacă nu există combinații câștigătoare cu un simbol MULTIPLIER pe BONUS REEL, secvența RE-SPIN ROLĂ PRINCIPALĂ se
poate iniția. BONUS REEL rămâne în poziție și 3 role vor RE-SPIN.
Dacă simbolul NUDGE WILD mută orice simbol WILD pe o rolă plină, atunci există o șansă de BONUS REEL RE-SPIN.
BONUS REEL va RE-SPIN și un MULTIPLIER este garantat.
Secvența BONUS CURSA DE CAMPIONAT implică o cursă în jurul mesei de joc, care este formată din 25 de spații, inclusiv
spațiul de început/sfârșit. Toate celelalte spații constau fie dintr-un multiplicator ori pariul total, fie dintr-o supraalimentare
cu nitroglicerină. Mișcarea jucătorilor este determinată aleatoriu, deplasându-se până la 6 spații la fiecare mișcare. Oprirea
pe o valoare (adică X1,2) va acorda premiul respectiv, înmulțind valoarea cu pariul total mizat. Oprirea pe un spațiu de
supraalimentare cu nitroglicerină va deplasa jucătorul înainte cu cantitatea indicată pe spațiu. La fiecare mișcare, poziția în
cursă a jucătorilor este afișată printr-un clasament. La sfârșitul cursei, poziția în cursă a jucătorilor este determinată,
rezultând o secvență diferită.
Premiul întâi: Joc bonus PODIUM JACKPOT. Această secvență este automată. O lumină se va aprinde la nivelul inferior al
unei piramide cu cinci niveluri. Lumina se va deplasa între spațiile de pe fiecare nivel și, în cele din urmă, se va opri pe un
spațiu. Spațiul va afișa fie o valoare înmulțită cu pariul total, fie o săgeată „sus”. Oprirea pe ori valoarea totală a pariului
va acorda premiul respectiv și va încheia secvența, cu valori cuprinse între 7x și 1000x. Oprirea pe săgeata „sus” va muta
lumina la nivelul următor. Oprirea pe o valoare de pe rândul penultim inițiază secvența joc de noroc. Alegerea de a juca
poate duce la câștigarea premiului de 1000x sau la pierderea premiului care a inițiat jocul de noroc. Alegerea de a colecta
acordă premiul care a inițiat jocul de noroc.
Premiul al doilea: Secvența 4 WIN SPINS. Win spins sunt free spins unde o combinație câștigătoare este garantată la
fiecare rotire. Fiecare rotire va garanta un MULTIPLIER pe BONUS REEL. NUDGE WILD este activ la fiecare WIN SPIN.
Premiul al treilea: Secvența 4 FREE SPINS. Singurul simbol de pe BONUS REEL este simbolul MULTIPLIER și nu este
garantat. NUDGE WILD este activ la fiecare FREE SPIN.
Dacă jucătorul termină al patrulea, secvența bonus se va încheia, iar jucătorul va fi premiat cu câștigurile colectate din
spațiile din timpul BONUS CURSĂ DE CAMPIONAT.
Rentabilitatea teoretică (RTP) este de 81.49% - 84.47%, 84.18% - 87.48%, 87.63% - 91.35%, 90.32% - 94.35%,
92.01% - 96.25%*. Cea mai bună strategie este de a JUCA întotdeauna pe PODIUMUL JACKPOT.

*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 Hiper- Dacă apăsați și mențineți apăsat butonul SPAȚIU se activează modul Rotire Hiper după 1,5 secunde. Rotirile
accelerează foarte tare, dar încetinesc dacă se activează o secvență.

•
•
•

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.

