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Despre Plenty on Twenty™ II hot
INFORMAȚII GENERALE
Slot video cu 5 role și 20 de linii

Tip de joc
Temă

Fructe
RUNDE DE JOC BONUS
•

Simbol scatter

PLATĂ
Pe o singură linie: 2000 x miza pe linie
Câștig maxim implicit
Pe 20 de linii: 40000 x miza pe linie
Frecvența de declanșare (%) Aprox. 12% la 20 linii jucate
Jackpot
Volatilitate

Variații
Variații (%) 95
Profit (%)

95.24

DESIGN JOC

Neadecvat

Tematică și grafică joc
Fierbinte și fructat: Plenty on Twenty™ II hot e
întotdeauna distractiv, pentru că aici e posibil să câștigi
masiv! Învârte rolele și nu te supăra pe fructele
obraznice, care își dau în petic.

Joc principal
Plenty on Twenty™ II hot se joacă pe 5 role cu 20 linii
de câștig. 7 este cel mai valoros simbol și este de
asemenea considerat un simbol Wild în acest joc. Cinci
simboluri corespondente pe cât mai multe linii de câștig
îți acordă câștiguri masive. Ordinea simbolurilor trebuie
să fie de la stânga la dreapta de-a lungul liniilor de
câștig. Steaua (Scatter) este exclusă de la această regulă:
aceasta plătește în orice poziție.

Reguli
•
•

•
•
•
•
•

'7' substituie toate simbolurile cu excepția
scatter-ului 'Stea'.
Toate plățile sunt pentru câștigurile de la stânga
la dreapta cu excepția scatter-urilor, care plătesc
oriunde.
Toate premiile sunt pe liniile selectate, cu
excepția scatter-urilor.
Cel mai mare câștig este plătit doar pe linia
selectată.
Câștigurile pe linie sunt înmulțite cu creditele
mizate pe linie.
Premiile scatter sunt înmulțite cu miza totală.
Câștigurile scatter sunt adăugate la câștigurile pe
linie.

TABELA DE PLĂȚI
SIMBOL

5x

4x 3x 2x LINIE SCATTER

Șapte

2000 500 50

x

Clopoțel

400

80

20

x

Pepene

200

40

20

x

FUNCȚIE SPECIALĂ
Substituie cu excepția scatter-ului

Prună

200

40

20

x

Lămâie

100

20

10

x

Portocală 100

20

10

x

Cireașă

100

20

10

x

Stea

500

20

5

x

Toate premiile sunt afișate în credite. Toate premiile sunt pentru un credit mizat.

