THE WILD LIFE
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
THE WILD LIFE je hra s 5 válci a 10 výherními liniemi. Hra obsahuje 10 různých symbolů.
Kliknutím na tlačítko „+“ v poli Total Bet, se Účastníku hazardní hry rozbalí seznam
s hodnotami výší sázek.
Zde si Účastník hazardní hry vybírá výši celkové Sázky (Total Bet). Celková Sázka, do každé
hry, je počítána jako součin hodnoty Sázky na linii a počtu zvolených aktivních Linií – počet
aktivních linii je zde vždy 10. Po odehrání každé hry, lze měnit celkovou Sázku. Jakmile je
Účastníkem hazardní hry vybrána celková Sázka (hodnota pole Total Bet), může kliknutím na
tlačítko
spustit hru. Výherní kombinace jsou počítány, s výjimkou symbolu WILD, zleva
doprava od válce nejvíce vlevo i zprava doleva od válce nejvíce vpravo a symboly musejí být
za sebou. Možná výhra na linii je počítána jako násobek sázky na linii (Total Bet/10) 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. Výhry ze symbolu WILD
a bonusových her 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: 1 000 Kč
Maximální výhra v jedné hře: 500 000 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra: 69 120 Kč
Výše výherního podílu RTP: 96,16 %

2. DIVOKÝ SYMBOL WILD
Divoký symbol

nahrazuje všechny ostatní symboly s výjimkou bonus symbolu

. Divoký symbol se zobrazuje pouze na 2., 3. a 4. válci. Pokud má dojít k výhře, pak
Divoký symbol expanduje přes celý válec.

3. VOLNÉ OTÁČKY
Pokud Sázející obdrží během jedné hry současně 3, 4 nebo 5 symbolů
, bez ohledu na
jejich pozici na válcích, tak je oprávněn hrát zdarma "Volné otáčky" s počtem otočení 10, 15
nebo 20. Navíc, pokud se během probíhajících volných otáček objeví kdekoliv na válcích
symbol
, pak Sázející získává další 2 volné otočky. Když se během probíhajících Volných
otáček objeví a expanduje na 2., 3. nebo 4. válci Divoký symbol, tak po zbylou dobu hraní
volných otáček zůstává tento symbol expandovaný na válci (na všech třech pozicích daného
válce je expandovaný divoký symbol). Pokud během Volných otáček Sázející obdrží současně
další 3, 4 nebo 5 symbolů
, je oprávněn hrát zdarma další Volné otáčky.
„Volné otáčky“ je hra, při které nejsou Sázejícímu odečteny z pole „BALANCE“ žádné peníze.
„Volné otáčky“ se hrají za stejnou sázku, jaká byla nastavena pro hru, ve které byly „Volné
otáčky“ získané. Výhry jsou během hry „Volné otáčky“ kumulované v poli „TOTAL WIN“ a
po skončení bonusové hry automaticky přičteny do pole BALANCE.
4. VÝHERNÍ TABULKA
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se podle výherní kombinace násobí vsazená částka na
linii.
Symbol

Název

5x

4x

3x

Lev

2500x

500x

50x

Slon

1000x

100x

35x

Nosorožec

500x

50x

20x

Žirafa

150x

25x

15x

Zebra

100x

20x

15x

A

50x

15x

10x

K

50x

15x

10x

Q

50x

15x

10x

J

50x

15x

10x

