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Despre Star Supreme
INFORMAȚII GENERALE
Tip de joc

Slot video cu 5 role, 4 rânduri

Temă

Fructe, Stele, Joker
RUNDE DE JOC BONUS
Jocuri Gratuite cu multiplicator nelimitat
Gamble
PLATĂ

Câștig maxim implicit

840 x miza totală

Frecvența de declanșare (%) 8.1
Jackpot
Volatilitate

Variații
Variații (%) 95
Profit (%)

95.10

DESIGN JOC

N/A

Tematică și
grafică joc
Urmărește eterna Stea
iluzorie într-un câmp
reliefat și deblochează
un Joc Bonus cu
posibilitatea de a
obține Jocuri Gratuite
nelimitate și
multiplicatori!
Fiind vorba de o
variantă modificată
palpitantă a clasicelor
slot-uri cu fructe,
acest joc te va face săți pui o dorință!
Transformă-ți visele
în realitate!

Joc principal
Star Supreme se joacă
pe 5 role, fiecare 4
rânduri sunt dispuse în
înălțime, cu 50 de linii
fixe de câștig. Toate
combinațiile
câștigătoare sunt
dispuse de la stânga la
drepta pe linii de
câștig, cu excepția
scatter-urilor.
Simbolurile scatter
Stea Aurie și
câmpurile reliefate
apar pe toate rolele.
De fiecare dată când
simbolul Stea apare pe
un câmp reliefat, Jocul
Bonus va declanșa și
acorda 10 Jocuri
Gratuite. Odată ce un
simbol Stea
suplimentar va apărea
pe un alt câmp
reliefat, se vor acorda
10 Jocuri Gratuite
suplimentare, până la
50 de Jocuri Gratuite
la orice rotire dată.

Joc Bonus
De fiecare dată când e
declanșat un Joc
Bonus, jucătorul
primește 10 Jocuri
Gratuite și e condus
spre ecranul Jocului
Bonus. Funcțiile
principale ale acestui
joc sunt
multiplicatorul, care
crește la fiecare câștig,
și chiar mai multe
Jocuri Gratuite, care
pot fi câștigate,
obținând o stea pe un
câmp reliefat.

Funcția Gamble
E posibil să pui în joc
până la 1000 x miza ta
totală. În timpul
funcției Gamble, poți
miza până la 500 x
miza ta totală.
Jocul nu e posibil
pentru câștigurile mai
mari sau în timpul
jocului automat.

Reguli
Toate premiile sunt
pentru combinațiile de
la stânga la dreapta,
cu excepția scatterurilor.
Scatter-urile plătesc
pentru combinații de
orice fel.
Toate câștigurile sunt
pe liniile selectate, cu
excepția scatter-urilor.
Cel mai mare câștig
este plătit doar pe linia
selectată.
Câștigurile scatter
sunt adăugate la
câștigurile pe linie.
Câștigurile pe linie
sunt înmulțite cu miza
per linie.
Premiile scatter sunt
înmulțite cu miza
totală.

TABELA DE PLĂȚI
Rezultatul este atribuit la miza pe linie.
SIMBOL

IMAGINE

5x

4x 3x LINIE SCATTER

FUNCȚIE
SPECIALĂ
Simbol Wild

Joker

Substituie toate
simbolurile cu
excepția scatter-ului
stea

4000 400 80 X

Stea

X

Șapte

400

120 40 X

Clopoțel

400

120 40 X

Șapte
Auriu

240

60

20 X

Declanșează Jocuri
Gratuite, odată ce
apare într-o poziție
reliefată

Pepene

240

60

20 X

Strugure

160

40

8

X

Prună

160

40

8

X

Portocală

80

20

4

X

Lămâie

80

20

4

X

Cireașă

80

20

4

X

Bar

80

20

4

X
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