Reguli joc
Aviator este un joc de noroc din noua generație. Câștigă de nenumărate ori mai
mult în doar câteva secunde! Aviator are la bază sistemul provably fair, care
reprezintă în prezent singura garanție reală de onestitate din industria jocurilor de
noroc.
CUM SE JOACĂ
Aviator este atât de ușor de jucat ca 1-2-3:
01 PARIAZĂ înainte de decolare.
02 URMĂREȘTE pe măsură ce avionul tău norocos decolează și câștigurile tale cresc.
03 ÎNCASEAZĂînainte ca avionul să dispară și să câștige de X ori mai mult!
Însă reține, dacă nu ai avut timp să faci o încasare înainte ca avionul norocos să
decoleze, pariul tău se pierde. Aviator îți oferă distracție maximă! Riscă și câștigă. Totul
în controlul tău!

Mai multe detalii
● Multiplicatorul de câștig începe la 1x și crește din ce în ce mai mult pe măsură ce
avionul norocos decolează.
● Câștigurile tale reprezintă multiplicatorul la care ai făcut o încasare înmulțit cu
pariul tău.
● Înainte de startul fiecărei runde, generatorul nostru de numere aleatorii în sistem
provably fair stabilește coeficientul la care avionul norocos va decola. Poți
verifica onestitatea acestei generări făcând click pe opus rezultatului în tabul
Istoric
●
FUNCȚII JOC
Pariu & Încasare
● Selectează valoarea și apasă pe butonul “Pariu” pentru a face un pariu.
● Poți face două pariuri simultan, adăugând un al doilea panou de pariere. Pentru
a adăuga un al doilea panou de pariere, apasă pe pictograma plus, aflată în
colțul din dreapta sus al primului panou de pariere.
● Apasă pe butonul “Încasare” pentru a încasa câștigurile. Câștigul tău va fi pariul
multiplicat cu coeficientul de încasare.

● Pariul tău este pierdut dacă nu ai făcut o încasare înainte ca avionul să decoleze.
Joc automat & Încasare automată
● Jocul automat se activează din tabul “Automat” al panoului de pariere, prin
apăsarea butonului “Joc automat”.
● În panoul de joc automat, opțiunea “Stop dacă valoarea cash scade cu” oprește
jocul automat, dacă balanța scade cu valoarea selectată.
● În panoul de joc automat, opțiunea “Stop dacă valoarea cash crește cu” oprește
jocul automat, dacă balanța crește cu valoarea selectată.
● În panoul de joc automat, opțiunea “Stop dacă câștigul unic depășește” oprește
jocul automat, dacă câștigul unic depășește valoarea selectată.
● Încasarea automată este disponibilă din tabul “Automat” al panoului de pariere.
După activare, pariul dvs. va fi încasat automat, atunci când se atinge
coeficientul introdus.
Pariuri & statistici live
● În partea stângă a interfeței jocului (sau sub panoul de pariere pe mobil) este
localizat panoul de pariuri live. Aici poți vedea toate pariurile care se fac în runda
curentă.
● În panoul “Pariurile mele” poți vedea toate informațiile despre pariurile și
încasările tale.
● În panoul “Top” sunt localizate statisticile jocului. Poți parcurge câștigurile în
funcție de valoare sau de coeficientul de încasare și poți vedea cei mai mari
coeficienți ai rundei.
Chat în joc
● În partea dreaptă a interfeței jocului (sau după apăsarea pictogramei de chat, în
colțul din dreapta sus al interfeței de mobil) este localizat panoul de chat. Pe chat
poți comunica cu alți jucători. De asemenea, informațiile despre câștigurile
imense sunt postate pe chat în mod automat.
Pariuri gratuite
● Poți verifica starea pariurilor gratuite din Meniul de joc > Pariuri gratuite. Pariurile
gratuite sunt oferite de către operator sau prin funcția Cadou.
Randomizare
● Fiecare coeficient al rundei este calculat cu algoritmul “Provably Fair” și este
complet transparent și 100% onest. Citește mai multe despre sistemul provably
fair
● Poți verifica și modifica setările Provably Fair din Meniul de joc > Setări Provably
Fair.
● Poți verifica onestitatea din fiecare rundă apăsând pictograma, opusă
rezultatului în tabul “Pariurile mele” sau “Top”.

Returnare către jucători
● Rata teoretică totală de returnare către jucători este de 97% Acest lucru
înseamnă că în medie, din 100 de runde, fiecare 3 runde se termină cu avionul
norocos care decolează chiar la începutul rundei.
Altele
● Dacă conexiunea la internet este întreruptă când pariul este activ, jocul va face
încasarea automată cu coeficientul curent și suma câștigului va fi adăugată la
balanța ta.
● În cazul unei defecțiuni a părții hardware/software a jocului, toate pariurile și
plățile afectate vor fi anulate și toate pariurile afectate vor fi rambursate.

