THE MYSTERIOUS NILE
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
THE MYSTERIOUS NILE je hra s 5 válci a 1,3,5,7 nebo 9 výherními liniemi. Hra obsahuje
10 různých symbolů.
Kliknutím na tlačítko BET, si Účastník hazardní hry vybírá hodnotu Sázky na linii. Po kliknutí
na tlačítko LINES si Účastník hazardní hry volí počet aktivních výherních linií. Celková sázka
(TOTAL BET), do každého herního kola, je počítána jako součin hodnoty BET a počtu
zvolených aktivních Linií. Po odehrání každé hry, lze měnit celkovou Sázku. Jakmile je
Účastníkem hazardní hry vybrána celková Sázka, může kliknutím na tlačítko
spustit hru.
Výherní kombinace jsou počítány, s výjimkou symbolu SCATTER, zleva doprava od válce
nejvíce vlevo a symboly musejí být za sebou. U symbolu SCATTER nezáleží na jeho pozici na
válcích. Možná výhra na linii je počítána jako násobek pole BET a číselného koeficientu pro
danou výherní kombinaci podle Výherní tabulky. Platná je vždy jen nejvyšší výherní
kombinace na jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají.
Vsazená částka na jednu linii = celková sázka do jedné hry/ počet aktivních výherních linií.
Celková sázka do jedné hry = vsazená částka na jednu linii * počet aktivních výherních linií.
Minimální sázka na jednu hru: 1 Kč
Maximální sázka na jednu hru: 450 Kč
Maximální výhra v jedné hře: 500 000 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra: 48 843 Kč
Výše výherního podílu RTP: 93,97 %

2. REŽIM AUTOSTART
Po kliknutí na tlačítko
si může Účastník hazardní hry
zvolit počet otoček, které budou odehrány v režimu autostart.
Tento režim může kdykoliv, i v průběhu hraní, ukončit
kliknutím na to samé tlačítko.

3. SYMBOL SCATTER
Pokud Sázející získá 3 a více symbolů Scatter
, pak je výhra počítána podle Výherní
tabulky pro symbol Scatter. Symboly scatter nemusí být uspořádány za sebou na výherní linii.
Scatter symbol zároveň zastává funkci divokého symbolu a nahrazuje všechny ostatní symboly.
4. VOLNÉ OTÁČKY – FREE GAMES
Pokud Sázející získá 3 a více symbolů Scatter
, pak je oprávněný hrát bonusovou hru
Volné otáčky se speciálním expandujícím symbolem. Speciální expandující symbol je vybrán
náhodným výběrem vždy na začátku Volných otáček. Během volných otáček tento speciální
symbol nemůže být nahrazen Scatter symbolem. Při hrání Volných otáček jsou nejdříve
vyplaceny výhry bez speciálního symbolu, následně může speciální symbol (pokud by mělo
dojít k výhře) expandovat přes celý válec (všechny tři pozice na válci) a výherní kombinace
nemusí být na sousedních válcích, aby došlo k výhře. Následně jsou vyplaceny všechny výherní
kombinace speciálních expandujících symbolů na všech hraných výherních liniích.
„Volné otáčky“ je bonus, při kterém nejsou Účastníkovi hazardní hry odečteny z pole
„CREDIT“ žádné peněžní prostředky.
„Volné otáčky“ se hrají za stejnou sázku, jaká byla nastavena pro hru, v rámci které byly „Volné
otáčky“ získané.
5. VÝHERNÍ TABULKA
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se podle výherní kombinace násobí vsazená částka na
linii.

