ROBIN HOOD: SHIFTING RICHES TOUCH™

Tipul de joc:

Joc de tip slot video

Câștigul jucătorului: 96.75%

NetEnt™ își așteaptă jucătorii în faimoasa Pădure Sherwood din Robin Hood: Shifting Riches
Touch™, un slot video cu 5 role, 3 rânduri, 20 de linii de miză. Deși pădurile sunt pline de
tâlhari, jucătorilor nu trebuie să le fie frică să se aventureze în pădure. Robin Hood, un arcași
și luptător cu sabia foarte iscusit împreună cu trupa sa prinde în ambuscade doar gărzile care
transportă bogățiile stăpânului lor. Jucătorii sunt invitați să i se alăture și să pună și ei mâna
pe niște aur!

Versiunea pentru fișa jocului: 1.0
Data: 2020-02-04
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DESPRE ROBIN HOOD: SHIFTING RICHES TOUCH™
INFORMAȚII GENERALE
Tipul de joc

Joc de tip slot video

Tipul rolei

Shifting Reels™

Role, Linii

5 role, 3 rânduri, 20 linii de miză (fixă)

Niveluri implicite de miză

1 - 10

Valori implicite ale fisei (€)

0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5

Miza Min / Max implicită (€)

0.2 / 100

Valorile implicite pentru runda gratuită

Nivel miză 1, 20 linii de miză, €0.01 valoarea fisei (cost €0.2)

FUNCȚIILE JOCULUI
Saci cu bani acordați aleatoriu și colectați în lăzile de comori.
Free Spins care încep când o ladă de comori este umplută cu 4 saci cu bani.
Shifting Reels cu multiplicator crescător (x1, x2, x3, x5) pentru câștiguri pe linia de
miză.
CÂȘTIG ACORDAT
Câștigul jucătorului

96.75%

Frecvența de apariție

35.61%

JOC RESPONSABIL

Limitele jucătorului

Altele

Jucătorul și operatorul cazinoului pot seta următoarele limite de joc: Miza &
pierderea per sesiune, zi, săptămână sau lună. Blocarea tuturor jocurilor pentru o
perioadă specificată de timp. Restricționarea duratei sesiunii de joc în minute.
Jocul pe bani reali este restricționat de fondurile din contul jucătorului (de ex. nu
poate juca pe credit).
(Doar pentru jurisdicția italiană) Jucătorul poate avea inițial o sumă maximă de
1.000 € în portofel. Deoarece fiecare joc este o sesiune de utilizator, portofelul
jucătorului poate depăși această limită în timpul jocului.
Jocul pentru distracție
Valori variabile pentru fisă
Niveluri variabile de miză
Modul G4

INFORMAȚII TEHNICE
ID-ul jocului

robinhood_mobile_html (portofel de bază)
robinhood_mobile_html_sw (portofel unic)

Sisteme de operare compatibile

iOS
Android

Rezoluția afișajului

960 x 540

Raportul de aspect

16:9

Tehnologie

HTML5

Desfășurare

Consultați secțiunea de Asistență a modulului de cazinou pentru lansarea jocurilor
pentru modulul de cazinou.
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DESIGNUL JOCULUI
Substituția Wild
Robin Hood: Shifting Riches Touch™ conține atât un simbol Wild cât și un
simbol Extra Wild la Free Spins.

Simbolul Extra Wild

Simbol Wild

Shifting Reels™
Rolele care se învârt de obicei la un slot video sunt înlocuite de funcția
inovatoare Shifting Reels™. După fiecare câștig pe o linie de miză, rolele își
schimbă poziția cu un loc spre dreapta și o nouă învârtire a rolei înlocuiește
rola cea mai din stânga. Rolele continuă să își schimbe poziția cât timp apar
noi câștiguri pe linia de miză. Atunci când nu există câștiguri noi, rolele nu își
mai schimbă poziția. Multiplicatorul crescător al câștigului la schimbările de
poziție recompensează jucătorii prin creșterea câștigurilor la jocul principal și
la Free Spins.

Funcția Sac cu bani și Free Spins
Robin Hood: Shifting Riches Touch™ are o funcție Saci cu bani care activează
Free Spins, la care jucătorii au șansa unor câștiguri mai mari!

Free Spins - Saci cu bani

Funcția Sacul cu bani. La jocul principal, fiecare rolă conține un simbol
Scatter Sac cu bani și o ladă de comori dedesubt. Când un Sac cu bani
aterizează pe o rolă, rola este retrasă într-o parte pentru a-l arăta pe Robin
Hood cum fură un sac cu bogății pe care-l pune în lada de sub rolă. După
câștig, rolele își schimbă poziția, simbolul Sac cu bani se transformă într-un
simbol Wild obișnuit care oferă jucătorilor șansa unor câștiguri suplimentare cu
substituție la valoarea curentă a multiplicatorului de schimbare de poziție.

Introducere Free Spins
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CÂȘTIG ACORDAT
Rezumatul câștigurilor acordate
CÂȘTIGUL JUCĂTORULUI (RTP)
RTP Total: 96,75%
Jocul principal: 76,9%
Free Spins: 19,8%
FRECVENȚA DE APARIȚIE
35,6% - Jocul principal
45,6% - Free Spins
INFORMAȚII CÂȘTIG
VALOARE CÂȘTIG

APARIȚIE

LA 1 MILION DE RUNDE DE JOC, VA APĂREA DE
CIRCA

VALOAREA CORESPUNZĂTOARE ÎN BANI LA VALOAREA MAXIMĂ IMPLICITĂ A
MIZEI (€ 100)

1,000 ori valoarea mizei sau mai
mult

O dată la fiecare 14,000,000
învârtiri

<1 de ori

100,000 €

2,500 ori valoarea mizei sau mai
mult

O dată la fiecare 5,500,000,000
învârtiri

<1 de ori

250,000 €

5,000 ori valoarea mizei sau mai
mult

O dată la fiecare 0 învârtiri

0 de ori

500,000 €

10,000 ori valoarea mizei sau mai
O dată la fiecare 0 învârtiri
mult

0 de ori

1,000,000 €

20,000 ori valoarea mizei sau mai
O dată la fiecare 0 învârtiri
mult

0 de ori

2,000,000 €

50,000 ori valoarea mizei sau mai
O dată la fiecare 0 învârtiri
mult

0 de ori

5,000,000 €

Notă: Valorile sunt obținute la o simulare cu 166 de miliarde de runde de joc.
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Casierie
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INFORMATII SUPLIMENTARE
Randomizarea
Generatorul de numere aleatorii (RNG)
Algoritmul folosit pentru generarea de numere aleatorii (RNG) se numește Fortuna, este un generator de numere pseudoaleatorii
(PRNG) sigur din punct de vedere criptografic ce a fost conceput de Bruce Schneier și Niels Ferguson. Pentru mai multe informații,
consultați documentul Generarea de numere aleatorii.
Generatorul de numere aleatorii și implementarea sa a fost testată și aprobată/certificată în ceea privește gradul de randomizare în
conformitate cu standardele curente din domeniu de către o unitate de testare terță acreditată și independentă.

Gestionarea funcționării incorecte
Dacă jucătorul încearcă să acceseze un joc folosind o sesiune nevalidată (de exemplu, datorită inactivității sau repornirii sistemului)
este afișat un mesaj de eroare în joc. Jucătorul poate după aceea să se conecteze și să reia desfășurarea jocului. Starea jocului este
mereu salvată, astfel încât jucătorul poate relua desfășurarea jocului exact de unde a lăsat-o.
În cazul unei erori HTTP, expirarea timpului în rețea sau a unei erori de server, jucătorului îi va fi afișat un mesaj „eroare tehnică” și
jocul va rămâne într-o stare de „indisponibil” până când jucătorul reîncarcă jocul când acesta devine disponibil.

Dacă expiră timpul pentru o sesiune, jucătorului îi va fi afișat un mesaj „expirare timp pentru sesiune” și jocul va rămâne într-o stare
de „indisponibil” până când jucătorul reîncarcă jocul.
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În cazul unui eveniment „rămas fără bani”, jucătorului îi va fi afișat un mesaj „rămas fără bani” și jocul va rămâne într-o stare de
„indisponibil” până când jucătorul reîncarcă jocul.

(Doar pentru jurisdicția italiană) Mai multe informații privind gestionarea funcționărilor incorecte sunt descrise și în secțiunea 3.2.1 a
documentului Platforma de joc (Progetto Della Piattaforma Di Gioco). Acest document oferă detalii privind modul în care un jucător
este informat de plățile de returnare a soldului și procesul tehnic.
Informațiile referitoare la expirarea timpului pentru sesiune și funcționările incorecte sunt oferite jucătorului prin regulile jocului. Mai
exact, jucătorul este informat că „În cazul unei funcționări incorecte a hardware-ului/software-ului de jocuri de noroc, toate pariurile
și plățile afectate sunt anulate și toate sumele pariate sunt restituite.”

Informații pentru jucător
Jucătorii primesc un mesaj la care trebuie să răspundă după fiecare oră de joc fără întreruperi: Aceștia nu pot continua să joace dacă
nu răspund la mesajul care le oferă informații legate de suma mizată și câștigată până atunci în timpul desfășurării jocului.
Jucătorii mai primesc și acces în orice moment din cadrul jocului la istoricul sesiunii lor de joc și la regulile jocului.

Simularea jocului
O versiune demo a jocului este disponibilă la http://www.netent.com/games/
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ISTORICUL VERSIUNII DOCUMENTULUI
VERSIUNE

CÂND

CE

1.0

2020-02-04

First version.
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