MAGIC LADY
SYMBOLY
Hra obsahuje následující symboly:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Třešně
Citrón
Pomeranč
Hrozny
Švestka
Meloun
Bar
Sedmička
Magic Lady

OVLÁDÁNÍ HRY
Hra je aktivována výběrem ikony MAGIC LADY v hlavním menu – nabídka her.
Na obrazovce se objeví herní pole s devíti 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 -. Některá virtuální tlačítka mají analogii ve standardních mechanických tlačítkách na tlačítkovém pultu s
příslušným označením funkce. Sázející tlačítky + a - navolí v poli SÁZKA
výši celkové sázky do hry, která
platí pro všechny linie.
MAGIC LADY je devítiválcová hra, v níž se sází na nejméně čtyři shodné symboly zobrazené v okamžiku zastavení
válců.

CÍL
Cílem základní hry je získat výhru při kombinaci nejméně čtyř shodných symbolů kdekoli na válcích, nebo
nahrazených tzv. „divokým symbolem“ a získat tak výhru definovanou v tabulce výher. Tzv. divoký symbol je
symbol WILD (Magic lady), který nahrazuje jakýkoli symbol. Tato hra obsahuje hru základní s možností získat
bonusovou fázi této hry.
Za každý symbol z výherní tabulky se v dané kombinaci započítává pouze výhra nejvyšší.

BONUSOVÁ OTOČENÍ ZDARMA
Padne-li výherní kombinace tvořena alespoň jedním symbolem Magic Lady, získává hráč automaticky 7
bonusových otočení zdarma. V případě, že padne taková kombinace, kdy symbol Magic Lady patří do více
výherních kombinací, získává hráč 7 bonusových otočení zdarma za každou takovou výherní kombinaci. Např.
3xBAR,1 MAGIC LADY, 3xVÍNO = 7 kol s BAR a 7 kol s VÍNO.

BONUSOVÁ FÁZE HRY V PODOBĚ BONUSOVÝ CH OTOČENÍ ZDARMA
Do bonusové fáze hry v podobě bonusových otočení zdarma má hráč přístup pouze přes základní fázi hry. V této
bonusové fázi hry se po dobu 7 otočení zdarma postupně blokují válce obsahující stejný symbol, jehož výherní

kombinaci symbol Magic Lady utvořil. K vyhodnocení celkové výhry dojde až po provedení všech sedmi otočení,
tedy výstupu z bonusové fáze této hry. Otáčení válci v režimu bonusových otočení zdarma jsou zdarma.

PARAMETRY HRY
Výherní podíl
(RTP)

Min. sázka

Max. sázka

75,00%

5.00 Kč

1,000.00 Kč

Max. výhra

Minimální
doba jedné
hry

Statistická
průměrná
hodinová
prohra

500,000.00 Kč

2sec.

450 000,00 Kč

VERZE HRY: 2.1.6

VÝHERNÍ TABULKA
Tabulka výher udává vždy konkrétní hodnoty výher ve vztahu k navolené celkové sázce do hry. Níže uvedená
tabulka znázorňuje výhry při sázce 1000 CZK.

