PUPPET SHOW
INFORMAȚII DE BAZĂ
CATEGORIE JOC
OBIECTIVUL PRINCIPAL AL JOCULUI
LINII CÂȘTIGĂTOARE
RTP
PARIU MINIM
PARIU MAXIM
PLATĂ MAXIMĂ

aparat tip slot machine cu cinci role
învârte rolele și obține o combinație câștigătoare de simboluri
27 de linii câștigătoare în cazul în care sunt 3 simboluri câștigătoare
81 de linii câștigătoare în cazul în care sunt 4 simboluri câștigătoare
243 de linii câștigătoare în cazul în care sunt 5 simboluri câștigătoare
%
0,1 EUR
100 EUR
50 000 EUR

Câștigurile sunt valabile de la stânga la dreapta cu excepția simbolurilor MYSTERY și BONUS, care sunt valabile oriunde
pe role (SCATTER). În timpul jocului, se poate câștiga pe mai multe linii câștigătoare, sumele fiind adunate.
SIMBOLURI SPECIALE, CARACTERISTICI ȘI JOCURI BONUS
SIMBOL WILD

SIMBOLURI DROP OFF

JOC BONUS MYSTERY

JOC BONUS CU ROTIRI
GRATUITE

Simbolul WILD înlocuiește orice simbol cu excepția simbolurilor MYSTERY și BONUS.
În cazul în care câștigul (când este combinat cu 3, 4 sau 5 simboluri WILD) este mai
mic decât câștigul realizat doar de simbolurile WILD, jucătorul va obține un câștig
echivalent cu o combinație doar de simboluri WILD.
În cazul unui câștig (cu excepția câștigurilor cu simboluri BONUS), simbolurile de pe o
linie câștigătoare sunt înlocuite cu simboluri de pe pozițiile de sus ale rolelor, așa că
jucătorul ar putea obține câștiguri multiple în timpul unei singure rotiri. Atunci când
simbolurile sunt înlocuite, multiplicatorul este întotdeauna mărit cu unu (cu o valoare
maximă de x5) pentru următorul câștig potențial în jocul respectiv.
Ori de câte ori apar 3, 4 sau 5 simboluri MYSTERY pe role, este activat un joc bonus
MYSTERY în care jucătorul alege unul dintre cele trei simboluri MYSTERY de pe ecran
și obține un câștig aleator conform tabelului de câștiguri valabile.
Jucătorul va primi un joc bonus cu 10, 20 sau 40 de ROTIRI GRATUITE ori de câte ori
vor apărea 3, 4 sau 5 simboluri BONUS oriunde pe role (SCATTER). Numărul de rotiri
este determinat în conformitate cu tabelul de câștiguri. În timpul jocurilor bonus,
câștigurile sunt proporționale cu pariul din jocul care a declanșat jocul bonus.
ROTIRILE GRATUITE suplimentare pot fi câștigate și în timpul jocului bonus cu
ROTIRI GRATUITE.

TABEL DE PLATĂ
SIMBOL

3x

4x

5x

BONUS (SCATTER)

10 ROTIRI GRATUITE

20 ROTIRI GRATUITE

40 ROTIRI GRATUITE

WILD

20 x n

50 x n

200 x n

MYSTERY (SCATTER)

10-60 x n

25-100 x n

60-240 x n

REGE

8xn

16 x n

60 x n

REGINĂ

4xn

8xn

20 x n

CAVALER

2xn

4xn

6xn

PRINȚESĂ

2xn

4xn

6xn

NIX

1xn

2xn

3xn

DIAVOL

1xn

2xn

3xn

n = MIZA JOCULUI
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