Take 5 Golden Nights Bonus
Take 5 Golden Nights Bonus
Take 5 oferă una dintre cele mai incitante și faimoase secvențe de pe piața germană: SECVENȚA
REPETITOR DE CÂȘTIG plătește pentru un ecran complet cu același simbol, de până la cinci ori consecutiv.
Acum este disponibil și cu o mare aventură, prilejuită de un joc secundar jackpot suplimentar.

Joc
Role: 3
Linii de plată: 5
Un ecran plin cu aceleași simboluri pornește secvența win repeater, pe parcursul căreia, respectivul
ecran de câștig poate fi redeclanșat de până la 4 ori.
Pe parcursul secvenței Win Repeater este afișată o roată a norocului cu cinci segmente. La început, 4
dintre acestea sunt colorate în verde și unul este roșu.
Dacă, într-o învârtire, roata norocului se va opri pe un segment verde, atunci ecranul complet de câștig
este evaluat din nou, iar segmentul de pe roată se face roșu. Pe de altă parte, dacă roata se oprește pe
un segment roșu, secvența se încheie. Secvența poate evalua câștigul de până la patru ori.

Joc secundar
Bonusul Golden
Cu un pariu suplimentar, se activează secvența Golden Nights Bonus, care poate declanșa un joc
secundar jackpot la fiecare învârtire.
Când este declanșat Golden Nights Bonus, apar trei cufere, care se deschid succesiv de la stânga la
dreapta. Dacă toate cele trei cufere sunt pline, continuați cu extragerea Golden Nights. Punctele
colectate de pe role vor umple termometrul și astfel vor determina câștigul Jackpot.
Simbolurile semn de întrebare pot valora între 7 și 15 puncte.
Jucătorul poate alege între diferite pariuri suplimentare.
Cu un pariu suplimentar care crește cu fiecare învârtire, este posibil un câștig mai mare și termometrul
este pre-umplut.
Mai mult, atunci când jucați cu cel mai mare pariu suplimentar, crește șansa de a declanșa Golden Nights
Bonus și este posibil să obțineți un câștig special.

Risc
Risc cu cărți
Jocul risc cu cărți poate fi accesat făcând clic pe butonul „risc” cu simbol cărți de joc. Câștigul poate fi
riscat pariind pe culoarea cărții următoare. În cazul în care culoarea cărții trase corespunde alegerii dvs.,
câștigul este dublat. În cazul în care culorile nu corespund, câștigul riscat este pierdut.

Risc cu scări
Jocul de risc cu scări poate fi jucat făcând clic pe butonul de risc cu simbol scară. În caz de câștig, veți
ateriza pe treapta evidențiată superioară celei actuale, iar în cazul în care pierdeți, veți ateriza pe cea
evidențiată de sub ea.
Jocul Risc nu este posibil în cazul unor câștiguri mari sau în modul joc automat.

Reguli
Toate câștigurile încep de la rola cea mai din stânga și plătesc de la stânga la dreapta pentru simboluri
identice pe role adiacente. Toate câștigurile sunt acordate doar pentru liniile plătite. Câștigurile din linii
de câștig diferite se cumulează. Numai cel mai mare câștig este plătit pe fiecare linie.

Returnare la jucător (RTP)
Acest joc are o returnare la jucător de 96,11%.
Acest joc secundar are o returnare la jucător de cel puțin 96,02%.
Acest RTP reprezintă denumirea extinsă a plății teoretice a jocului.
Câștigurile și combinațiile câștigătoare sunt afișate în tabelul de plăți.
Defecțiunile anulează toate plățile și jocurile.

Operațiune
În general
PARIU TOTAL

mărește/scade pariul

LINII

mărește/scade numărul de linii

PARIU MAXIM

pariul și numărul de linii maxime

GOLDEN
NIGHTS

activează și dezactivează pariurile jackpot

ÎNVÂRTIRE

pariul total este dedus din sold, rolele încep să se învârtă în timpul unei învârtiri:
rolele se opresc imediat

STOP

rolele se opresc imediat

AUTO

rolele se învârt automat

AUTO OPRIT

oprește învârtirea automată a rolelor

RISC CU CĂRȚI

riscați câștigul în jocul cu cărți

RISC CU SCĂRI

riscați câștigul în jocul cu scări

ÎNCASARE
CÂȘTIG

Încasați câștigul, acesta merge în sold

MENIU

opțiuni de setare și informații

ACASĂ

înapoi la ecranul principal

Jocurile gratuite
STOP oprește numărătoarea inversă pentru jocurile gratuite jucate automat (dacă jocul este unul
gratuit), iar jocurile gratuite trebuie pornite manual

Risc cu cărți
ROȘU

risc pe roșu

NEGRU

risc pe negru

DIVIZARE colectați jumătate din câștig, iar a doua jumătate poate fi în continuare riscată

Risc cu scări
PAS RISC risc la următorul pas

Meniu
+/-

mărește/scade pariul și, dacă este cazul, numărul de linii

TABEL DE PLĂȚI afișează combinațiile câștigătoare
INFO „i”

reguli

SETĂRI

mai multe opțiuni de setări

SUNET

porniți/opriți sunetul

Setări
ÎNVÂRTIRE TURBO

rolele se învârt mai repede

JOCURI GRATUITE DECLANȘATE
AUTOMAT

jocurile gratuite încep după numărătoarea inversă (dacă jocul
are jocuri gratuite)

MOD MÂNA STÂNGĂ

interfața de utilizare pentru stângaci (doar pentru mobil)

Linii de plată

