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Despre Romeo & Juliet - Sealed with a Kiss™

INFORMAȚII GENERALE
Tip de joc

Slot de bază cu 30 de linii, 5x4 role
Romeo & Julieta

Temă

RUNDE DE JOC BONUS
•
•
•
•
•

Modificator "Transformare sufletească"
Modificatorul "Rola Iubirii"
Modificatorul "O Pensulă cu Iubire"
Reînvârtiri "Pecetluit cu un sărut"
Bonusul Jocurilor Gratuite
PLATĂ

Câștig maxim
implicit

x 1438.65

Frecvența de
declanșare (%)

25.34%

Jackpot

Neadecvat

Volatilitate

Variații (%)
Profit (%)

95
95.20%

Standard

DESIGN JOC
Tematică și grafică joc
Romeo & Juliet - Sealed
with a KissTM este plin de
distracție și romantism cu
modificatori noi, funcția de
reînvârtire și bonusul
jocurilor gratuite.
Romeo poate modifica
rolele și declașa funcția de
reînvârtire "Pecetluit cu un
Sărut", în care Romeo scrie
o scrisoare de dragoste,
încercând să o cucerească pe
Julieta, care așteaptă
răbdătoare la balcon. Poate
transmite Romeo Julietei o
scrisoare de dragoste și
declanșa jocuri gratuite?

Joc principal
Romeo & Juliet - Sealed
with a Kiss™ are o fereastră
cu 5x4 role și 30 de linii de
câștig. Există 4 modificatori,
care pot fi declanșați
aleatoriu în timpul jocului
de bază, inclusiv
reînvârtirile "Pecetluit cu un
Sărut"
Romeo poate interacționa cu
rolele și declanșa
modificatori. Odată ce
Romeo îi transmite Julietei
scrisoarea sa de dragoste în
timpul funcției de reînvârtire
"Pecetluit cu un Sărut",
Julieta va declanșa bonusul
jocurilor gratuite.

Modificatorul
"Transformare
sufletească"
•

După o rotire
necâștigătoare,
Romeo va glisa în
jos pe Rola 1,
determinând toate
simbolurile de pe
role să se deplaseze
și va crea o nouă
fereastră de câștig.
Acest modificator
poate fi de asemenea
repetat.

Modificatorul "Rola
Iubirii"
•

Rotire centrală,
Romeo va face semn
jucătorului să
Selecteze o Rolă.
După apariția rolei
selectate, aceasta va
fi dublată de-a lungul
tuturor rolelor, iar
câștigurile vor fi
acordate.

Modificatorul "O
pensulă cu iubire"
•

După o rotire
necâștigătoare,
Romeo poate elimina
simboluri de pe role
și le poate înlocui cu
noi simboluri, care
vor acorda noi
câștiguri. Acest
modificator poate fi
de asemenea repetat.

Modificatorul
reînvârtirilor "Pecetluit
cu un sărut"
•

În timpul oricărei
rotiri, Romeo poate
scrie o scrisoare de
dragoste Julietei și o
poate arunca în
partea de sus a Rolei
1. Această scrisoare
se va desface într-un
simbol Wild stivuit,
care se va deplasa
deodată de-a lungul
rolei unu, dacă la
finalul fiecărei
reînvârtiri apare un
câștig. Un traseu
situat deasupra
rolelor va indica
progresul dvs. la
fiecare câștig.
Obiectivul este ca
scrisoarea să ajungă
la finalul Traseului
în poziția 5, moment
în care Julieta va
declanșa bonusul
Jocurilor Gratuite.

Bonus jocuri gratuite
•

•

În timpul bonusului
jocurilor gratuite,
Julieta va îmbrățisa
periodic scrisoarea
primită de la Romeo.
Odată ce va face
asta, Julieta va
trimite inimioare pe
role, care pot fi
orice;
o Inimi Wild Acestea vor
străbate
rotirea
centrală de-a
lungul rolelor
și apoi vor
nimeri poziția
corespunzăto
are.
Câștigurile
vor fi apoi
plătite.
o Inimi la
Jocuri
Gratuite Acestea vor
adăuga Jocuri
Gratuite extra
la funcția
bonus.
Julieta poate de
asemenea adăuga o
Inimă Colossal Wild
pe role în timpul
învârtirii unei role,
care poate avea
formatul 2x3, 3x3
sau 4x4.

Reguli
•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

Simbolurile plătesc
de la stânga la
dreapta și trebuie să
fie consecutive.
Toate câștigurile
plătesc doar pe liniile
de joc.
Într-un joc pot fi
câștigate bonusuri
multiple.
Se plătește doar cel
mai mare câștig pe
fiecare linie de câștig
selectată.
Câștigurile pe linie
se adaugă.
Tabela de plăți
indică întotdeauna
premiile pentru miza
și numărul de linii
selectate momentan.
În cadrul jocurilor
gratuite puteți activa
noi jocuri gratuite.
Jocurile gratuite se
joacă cu miza și
liniile de câștig
selectate în runda de
joc care le-a activat.
Simbolul Wild poate
apărea pe toate
rolele.
Toate rezultatele
jocului sunt
independente și
determinate
aleatoriu. Rata
teoretică a plăților se
calculează ca și
câștig total/miză
totală la un număr
mare de jocuri jucate
și reflectă premiile
acordate de un joc
sub forma unui
procent din toate
mizele efectuate. Din
cauza variației
statistice, rata actuală

TABELA DE PLĂȚI
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FUNCȚIE
SPECIALĂ
Câștigurile
din simbolul
WILD ar
trebui să
substituie
doar
simbolul
obișnuit
dotat cu cea
mai bună
plată.
(Romeo &
Julieta)
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Planul de câștig este redat ca un multiplu al mizei totale. Numai combinația de simboluri cu cea
mai mare valoare este plătită pe fiecare linie de plată.

LINII DE CÂȘTIG
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