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Despre Silver Trails™
INFORMAȚII GENERALE
Allpays, miză minimă de 30 credite

Tip de joc
Temă

Western
RUNDE DE JOC BONUS
•
•
•

Multiplicatori bonus
Funcția Silver Trails Jackpots
Funcția Gamble

PLATĂ
Câștig maxim implicit
Frecvența de declanșare (%)
Jackpot
Volatilitate

Variații (%)

95

Profit (%)

95.15%

DESIGN JOC

1500 x miza totală
Aprox. 30%
Jackpot pe 3 niveluri

Tematică și grafică joc
Pregătește-te de recompense de aur la
Silver Trails™. Acest slot cu 5 role și 243
de căi diferite de câștig găzduiește o serie de
funcții fantastice.
În primul rând, o funcție Hold and Spin
cu multiplicatori bonus în partea de sus a
rolelor.
În al doilea rând, stele argintii stivuite cu
multiplicator, premii instantanee dacă
obții o stivă pe rolele 1,3 sau 5.

Joc principal
Obiectivul tău la Silver Trails™ este să
obții 5 simboluri identice de-a lungul
uneia din cele 243 de căi de câștig dispuse
de la stânga la dreapta. În timpul rotirilor
din jocul de bază, odată ce stelele argintii
completează rolele 1,3 sau 5, valorile
premiului pe respectivele Stele Argintii
vor fi înmulțite cu valoarea afișată în
partea de sus a respectivei role. Apoi, se
acordă acest premiu.
Multiplicatorii se vor modifica aleatoriu
după fiecare joc.

Funcția Silver Trails Jackpots
6 sau mai multe simboluri 'Stea Argintie'
apărute oriunde pe ecran declanșează
funcția Silver Trails Jackpot. Simbolurile
declanșatoare Stea Argintie sunt oprite,
iar 3 rotiri bonus se acordă pentru toate
celelalte poziții cu simboluri. De fiecare
dată când o nouă Stea Argintie apare pe
role, numărătoarea rotirilor bonus este
resetată la 3. Grand Jackpotul se acordă
când toate pozițiile de pe ecran sunt
acoperite de 'Stele Argintii'. În timpul
funcției hold and spin, odată ce stelele
argintii completează orice rolă, valorile
premiului pe respectivele Stele Argintii
vor fi înmulțite cu multiplicatorii bonus
din partea de sus a respectivei role.
Premiul este acordat la finalul funcției
hold and spin.
Premiile 'Stea Argintie' pot acorda
Jackpoturi Major, Minor sau Mini sau
până la 9x miza totală.
Posibilii multiplicatori bonus sunt de până
la 20x.

Reguli
•
•

•

•
•

Toate premiile sunt pentru
combinațiile de un fel.
Toate premiile sunt pentru
combinațiile de la stânga la
dreapta.
Wild-ul substituie toate
simbolurile cu excepția Stelelor
Argintii.
Câștigurile scatter și câștigurile
allpay se adaugă.
Defecțiunile anulează toate plățile
și jocurile.

TABELA DE PLĂȚI
SIMBOL

5x

FUNCȚIE
SPECIALĂ

4x 3x

Substituie toate
simbolurile cu
excepția Stelelor
Argintii

WILD

Apare stivuit pe
rolele 2 și 4
COWBOY 500 100 25
COWGIRL 200 50

25

ARGINT

100 50

25

PISTOL

100 40

20

CĂRȚI

80

30

10

A

50

15

5

K

50

15

5

Q

50

15

5

J

50

15

5

10

50

15

5
6 sau mai multe
declanșează funcția
jackpot Silver
Trails

STELE
ARGINTII
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