GOLDEN TREASURE
SYMBOLY
Hra obsahuje následující symboly:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Truhla
Třešně
Citrón
Meloun
Pomeranč
Švestka
Červená sedma
Víno

OVLÁDÁNÍ HRY
Hra je aktivována výběrem ikony GOLDEN TREASURE v hlavním menu – nabídka her.
Na obrazovce se objeví herní pole s pěti elektronicky zobrazenými válci. Ve spodní části obrazovky se nalézají
políčka Kredit, Výhra, SÁZKA (celková sázka na všechny herní linie) a Tlačítka Zpět, AUTOSTART, MAXBET, START,
+ a -. Sázející tlačítky + a - navolí v poli SÁZKA výši celkové sázky do hry, která platí pro všechny linie.
GOLDEN TREASURE je pětiválcová hra, v níž se sází na nejméně dva shodné symboly v pěti výherních liniích na
pěti válcích elektronicky zobrazených na IVT. Výherní linie je viditelná přímka, nebo křivka, která propojuje
symboly viditelné na všech pěti elektronicky zobrazených válcích v okamžiku jejich zastavení. Na této viditelné
přímce, nebo křivce, jsou od prvního válce zleva za sebou alespoň dva shodné symboly.

CÍL
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci nejméně dvou na sebe navazujících shodných symbolů od prvního
válce zleva a získat tak výhru definovanou v tabulce výher. Výherní linie začínají od prvního válce zleva. Tato hra
obsahuje hru základní s možností získat bonusovou fázi této hry.

SYMBOL BONUS
Symbol Bonus je Scatter, tvoří tedy výherní kombinaci kdekoliv na válcích. Padnou-li nejméně 3 symboly TRUHLA
kdekoli na válcích, získává hráč až 58 bonusových otočení zdarma. Hráč vybere vždy dvě nebo více truhel a tak
odkryje svůj získaný počet volných otočení zdarma. Výběr se uskutečňuje dotykem na příslušné truhly na
dotykové obrazovce.
Interakce Hráče nemá vliv na výsledek hry ani výherní podíl.

BONUSOVÁ OTOČENÍ ZDARMA
Do režimu bonusových otočení zdarma má hráč přístup pouze přes základní fázi hry, v které padne určitý počet
symbolů Bonus. Otočení se poté provádí zdarma a pro účely výpočtu výher se použije tabulka výher a výše sázky
do hry, v rámci které byla bonusová otočení zdarma spuštěna, avšak veškeré výhry jsou násobeny třemi (V
tabulce výher je zobrazen trojnásobek).

POPIS FUNKCE SYMBOLU SCATTER
"SCATTER" symbol - speciální typ symbolu, kde výhra s ním spojená není podmíněna výskytem
"SCATTER" symbolů na dané výherní linii. Jinými slovy, pokud hra definuje v pravidlech udělení výhry za určitý
počet výskytů "SCATTER" symbolů na herní obrazovce, tak to znamená, že hráč obdrží danou výhru, ať už se
"SCATTER" symboly na herní obrazovce vyskytují v jakékoliv vzájemné pozici.

PARAMETRY HRY
Výherní podíl
(RTP)

Min. sázka

Max. sázka

85.00 - 99.00%

5, 00 Kč

1000,00 Kč

Max. výhra

Minimální
doba jedné
hry

Statistická
průměrná
hodinová
prohra

500 000.00 Kč

2sec.

18 000 - 270
000 Kč

Verze hry: 2.2.3i

VÝHERNÍ TABULKA
Tabulka výher udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry. Níže uvedená
tabulka znázorňuje výhry při sázce 500 CZK.

