Wild Fury Jackpots
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Wild Fury Jackpots je hra s 5 válci a 10 výherními liniemi.
Tlačítky + a – v poli CELKOVÁ SÁZKA Účastník hazardní hry zvyšuje resp. snižuje hodnotu
své celkové Sázky do hry. Celková sázka je součtem Sázek na jednotlivé výherní linie. Sázkou
na linii je podíl mezi celkovou Sázkou a počtem linií.
Tlačítkem START následně zahájí hru, nebo pomocí tlačítka AUTO spustit hru v režimu
autostart. Tento režim je možno po odehrání hry vypnout. Po odehrání každé hry lze měnit
celkovou Sázku.
Výherní kombinace jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo s výjimkou symbolu
SCATTER a symboly musejí být za sebou. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na
jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají.
Maximální sázka na jednu hru: 1 000 Kč
Maximální výhra v jedné hře: 500 000 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra: 71 460 až 145 800 Kč
Výše výherního podílu RTP: 91,90 až 96,03 %
2. DIVOKÝ SYMBOL
Symbol WILD nahrazuje všechny ostatní symboly s výjimkou symbolů uvedených
ve výherní tabulce.

3. VOLNÉ OTÁČKY ZDARMA
3 symboly SCATTER v jedné hře spustí 10, 15 nebo 20 volných
otáček zdarma. Výše Sázky je totožná s tou, která naposled
předcházela volným otáčkám. Před spuštěním volných otáček hráč
kliknutím roztočí kolo, které určí počet volných otáček. Interakce
Účastníka hazardní hry nemají vliv na výsledek hry, ani výherní podíl.
Účastník hazardní hry má v rámci volných otáček garantovanou minimální výhru v hodnotě
jedné z úrovní bonusové tabulky. Kterou úroveň získá, je dáno celkovým počtem symbolů
WILD, které během všech volných otáček získá. Bonusovým násobkem se násobí Sázka na
linii.
Bonusová tabulka
Počet symbolů WILD
100 a více
65 až 99
40 až 64
20 až 39
méně než 20

Počáteční bonusový násobek
200x
50x
20x
12.5x
8x

Během volných otáček se s každým příchozím symbolem Nová úroveň
zvýší bonusový násobek o hodnotu počátečního násobku (modrý
symbol) nebo dvojnásobnou hodnotu počátečního násobku (zelený
symbol).
Během režimu volných otáček může Účastník hazardní hry získat další volné
otáčky zdarma s každým příchozím symbolem +1 SPIN.

4. VÝHERNÍ TABULKA
Výherní tabulka udává hodnoty, jimiž se podle výherní kombinace násobí hodnota Sázky na
linii.

