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Apollo God of the Sun™ 10: Win Ways™
INFORMAȚII GENERALE

Win Ways™ jucat pe 10 role.

Tip de joc
Temă

Zeu, Apollo.
RUNDE DE JOC BONUS
•
•
•
•

Win Ways™
Reacții
Transfer Wild
Jocuri Gratuite cu multiplicator de câștig în creștere
PLATĂ

Câștig maxim implicit x8037.95
Frecvența de
declanșare (%)
Jackpot

25.14%
Neadecvat

Volatilitate

Profit (%)

95.05%

DESIGN JOC

Tematică și
grafică joc
Apollo God of the
Sun™ revine mai
masiv și mai
îmbunătățit ca
niciodată la Apollo
God of the Sun™
10: Win Ways™
Urmărește cum cele
două seturi de
ferestre cu role
imprevizibile crează
reacții de câștig,
utilizând sistemul
Win Ways™.
Bucură-te de
transferurile Wild și
de Jocurile Gratuite
cu multiplicator de
câștig în creștere!

Joc Principal și
Căi de Câștig™
Apollo God of the
Sun™ 10: Win
Ways™ se joacă pe
10 role de-a lungul a
2 seturi de role.
Toate simbolurile
din combinații
câștigătoare sunt
eliminate înainte ca
noile simboluri să
cadă la loc.
Se plătesc orice
combinații
câștigătoare noi.
Procesul continuă
până nu mai sunt
alte combinații
câștigătoare la
vedere.

Transfer Wild
Wild-urile pot
nimeri stivuit
individual, la dublu
sau triplu.
Obțineți orice
simboluri Wild pe
setul 1 de role
(stânga) pentru a
realiza un transfer pe
respectiva rolă pe
setul 2 de role
(dreapta).

Jocuri Gratuite
Trei sau mai multe
simboluri bonus
scatter la vedere dea lungul ambelor
seturi de role acordă
Jocuri Gratuite.
Simbolurile scatter
bonus apar pe rolele
1, 3 și 5 de pe
ambele seturi de
role.
•

•

•

x3 simboluri
scatter Bonus
la vedere
acordă 8
Jocuri
Gratuite.
x4 simboluri
scatter Bonus
la vedere
acordă 12
Jocuri
Gratuite.
x5 sau mai
multe
simboluri
scatter Bonus
la vedere
acordă 20
Jocuri
Gratuite.

În timpul Jocurilor
Gratuite, orice
simboluri Wild de
pe setul de role 1
(stânga) se transferă
pe respectiva rolă de
pe setul 2 de role
(dreapta).

Multiplicator de
câștig în creștere
Jocurile Gratuite
includ un
multiplicator de
câștig în creștere.
Creșterea
multiplicatorului de
câștig începe la unu
și se mărește cu unu
după fiecare reacție.
Câștigurile din
fiecare reacție sunt
înmulțite cu
multiplicatorul de
câștig în creștere.

Reguli
•

•

•

•

•

•

•

Toate
premiile sunt
pentru
combinațiile
de la stânga
la dreapta pe
simboluri
adiacente, cu
excepția
scatter-urilor.
Premiile sunt
înmulțite cu
miza.
Simbolurile
scatter la
vedere
declanșează
Jocuri
Gratuite.
În cadrul
jocurilor
gratuite, poți
activa noi
jocuri
gratuite.
Jocurile
gratuite se
joacă cu
miza și
liniile de
câștig
selectate în
runda de joc,
care le-a
activat.
Simbolurile
Wild pot
apărea pe
rolele 2, 3, 4
și 5 de pe
ambele seturi
de role.
Defecțiunile
anulează

toate plățile
și jocurile.

TABELA DE PLĂȚI
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FUNCȚIE SPECIALĂ
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x0.8 x0.1 x0.05 x

x0.8 x0.1 x0.05 x
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Substituie toate
simbolurile cu excepția
simbolului scatter bonus

Declanșează jocuri
gratuite
x3 simboluri scatter
Bonus la vedere acordă 8
Jocuri Gratuite.
x

x4 simboluri scatter
Bonus la vedere acordă 12
Jocuri Gratuite.
x5 sau mai multe
simboluri scatter Bonus la
vedere acordă 20 Jocuri
Gratuite.

Planul de câștig este oferit ca un multiplu al mizei totale, ca urmare a faptului că acest joc este
prevăzut cu plăți pe toate direcțiile.
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