
CHILLI FRUITS 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

CHILLI FRUITS je hra s 5 válci a 10 výherními liniemi.  

Po kliknutí na tlačítko CELKOVÁ SÁZKA si Účastník hazardní hry vybírá hodnotu celkové Sázky. Tlačítky 

+ a – v části nastavení mění Účastník hazardní hry výši Sázky na linii. Celková Sázka je součinem Sázky 

na linii a počtu linií. Po odehrání každé hry je možné hodnotu celkové Sázky měnit. Jakmile je 

Účastníkem hazardní hry vybrána celková Sázka, může kliknutím na tlačítko START spustit hru nebo 

pomocí tlačítka AUTOSTART spustit hru v režimu autostart. Tento režim je možné po odehrání hry 

vypnout. 

Výherní kombinace jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo a zprava doleva od válce 

nejvíce vpravo. Symboly musejí být za sebou. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na jedné 

linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají.  

Účastník hazardní hry spouští při zahájení hry náhodný proces, jehož výsledek je mu následně 

zobrazen prostřednictvím válců herního pole. Cílem hry je dosáhnout výherní kombinace symbolů na 

některé z výherních linií podle výherní tabulky a za podmínek dále popsaných. 

Maximální sázka na jednu hru: 500 Kč 

Maximální výhra v jedné hře: 500 000 Kč  

Statistická průměrná hodinová prohra: 39 960 Kč 

Výše výherního podílu RTP: 95.56 % 

 

2. Divoký symbol (WILD) a RESPIN (volná otočka zdarma). 

Divoký symbol nahrazuje všechny symboly. Divoký symbol se roztáhne přes celý válec, 

na kterém se ve hře zobrazil a zůstane pro následující RESPIN na své pozici. RESPIN je 

odehrán za Sázku, která předcházela RESPINové funkci. Během RESPINu se mohou 

zobrazit další divoké symboly. Maximální počet RESPINů v rámci jedné hry je 3. 

 

3. Výherní tabulka 

Výherní tabulka udává násobky, kterými se násobí celková Sázka.  

Pokud během jedné hry přijde plné hrací pole symbolů sedmičky, výhra je 1 000 násobek sázky. 

 

Symbol 3 4 5 

Sedmička 10x 50x 100x 

Hruška 5x 20x 500x 

Meloun, Jablko 2x 5x 20x 

Pomeranč, 
Citron 

1x 3x 15x 

Švestka, Třešeň 1x 2x 10x 

 


