Viking Runecraft Bingo
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.

Regulament de joc
Viking Runecraft Bingo este un joc video bingo.
Activați până la 4 bilete, care pot fi PORNITE/OPRITE dacă faceți clic pe fiecare bilet. Apăsați BILETE NOI în meniu pentru a
schimba numerele la toate biletele. Apăsați JUCAȚI pentru a iniția runda. 30 de bile sunt extrase dintr-un număr total de
90 de bile. Combinații câștigătoare vor fi afișate pe bilete. Toate premiile șablon vor fi acordate atunci când există mai
multe șabloane realizate pe o singură carte, cu toate acestea, cel mai mare premiu șablon va fi acordat numai dacă orice
șablon este complet acoperit de șablonul de plată mai mare.
Inițiați secvența BILĂ SUPLIMENTARĂ după ce au fost eliberate toate cele 30 de bile, când 1 singură bilă este necesară
pentru a câștiga un premiu mai mare sau egal cu 12x pariul pe bilet. Costul fiecărei BILE SUPLIMENTARE este specificat pe
ecran. Pot fi cumpărate până la 13 BILE SUPLIMENTARE. A 13-a bilă suplimentară este deblocată când 1 singură bilă este
necesară pentru a câștiga un premiu mai mare sau egal cu 200x pariul pe bilet. GIFT OF THE GODS poate fi inițiat
aleatoriu pe bilele suplimentare 1, 2 și 3, această bilă suplimentară este gratuită.
Fiecare Zeu are JOC BONUS unic, GOD OF THUNDER pentru THOR, GOD OF WISDOM pentru ODIN, GODDESS OF BEAUTY
pentru FREYA și GOD OF VIGILANCE pentru HEIMDALL. JOCURILE BONUS sunt inițiate atunci când modelul perimetrului
este format pe bilet. Zeul activ se va schimba după fiecare inițiere.
GOD OF THUNDER: La această secvență va fi prezentat un bonus pe roată. Roata conține 10 premii în credit. Rotiți roata
pentru a determina premiul.
GOD OF WISDOM: Un bonus alege un premiu va fi acordat în această secvență. Selectarea a 8 premii în credit dezvăluite
va fi prezentată, până când rămân de ales dintre 2 selecții, cu premii în credit ascunse. Cele 2 selecții conțin un premiu mic
și un premiu mare.
GODDESS OF BEAUTY: Această secvență este un bonus de premiu instantaneu. Acesta acordă la întâmplare un premiu în
credit.
GOD OF VIGILANCE: Un bonus alege un premiu va fi acordat în această secvență. Se vor acorda inițial 2 alegeri din
selecția totală de 6. Dacă selectați un premiu în credit cu „ALEGEȚI TOT”, toate selecțiile vor putea fi alese.
Secvența RAGNARÖK GAME este acordată când un model BINGO este obținut cu 30 de bile sau mai puțin. Pentru a vă
califica pentru această secvență, toate cele 4 bilete trebuie să fie active cu un PARIU minim de 1 monede pe bilet. Potriviți
3 simboluri pentru a determina premiul. Fiecare Zeu are propriul simbol cu premii corespunzătoare, SIMBOLURILE AURII
ale Zeului în prezent în joc va fi simbolul pentru PREMIUL RAGNARÖK. Zeul activ se va schimba după fiecare inițiere.
PREMIUL RAGNARÖK este un PREMIUL PROGRESSIVE, este crescut doar cu 1% x pariul total, dacă toate cele 4 bilete sunt
activate și dacă pariul total este mai mare sau egal cu 4.
RTP variază de la 93.44% la 95.87% în funcție de numărul de bile suplimentare și bilete active. RTP maxim posibil poate fi
realizat jucând cu 4 bilete active fără a achiziționa bile suplimentare. Câștigul maxim posibil variază de la 3150 la 8300 x
pariul total, în funcție de numărul de bile suplimentare și de bilete active.

Acțiuni

•
•

Tabel de castiguri- Controleaza afisarea tabelului de castiguri.

•

Joc rapid- Porniți comutarea pentru un mod de joc mult mai rapid.

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.

