Temple of Fire
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Temple of Fire je hra s 5 válci a 30 výherními liniemi.
Kliknutím na + nebo – v poli CELKOVÁ SÁZKA si Účastník hazardní hry vybírá hodnotu
celkové Sázky a tím automaticky i hodnotu mince. Každá hra má hodnotu 60 mincí. Celková
Sázka je součinem celkového počtu mincí a hodnoty mince. Po odehrání každé hry je možné
hodnotu celkové Sázky měnit. Jakmile je Účastníkem hazardní hry vybrána celková Sázka,
může kliknutím na tlačítko START spustit hru nebo pomocí tlačítka AUTOSTART spustit
hru v režimu autostart. Tento režim je možné po odehrání hry vypnout.
Výherní kombinace jsou počítány zleva doprava od válce nejvíce vlevo. Symboly musejí být
za sebou s výjimkou symbolu BONUS. Platná je vždy jen nejvyšší výherní kombinace na
jedné linii. Výhry z jednotlivých linií se sčítají.
Maximální sázka na jednu hru: 600 Kč
Maximální výhra v jedné hře: 500 000 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra: 43 200 až 85 320 Kč
Výše výherního podílu RTP: 92,1 až 96 %
2. Divoký symbol (WILD)
Nahrazuje všechny symboly s výjimkou symbolů BONUS. Na svém válci
expanduje směrem dolů od své pozice a změní tím příslušné symboly na divoké.
Divoký symbol promění všechny vodorovně sousedící symboly TEMPLE OF
FIRE rovněž na divoké.
3. Symbol BONUS – FREESPINS (volné otáčky zdarma)
3 symboly BONUS v jedné hře spustí bonusovou hru FREESPINS. Účastník
hazardní hry si vybere jednu ze tří možností:
1) 4 volné otáčky s násobitelem výher x3
2) 6 volných otáček s násobitelem výher x2
3) 12 volných otáček s násobitelem výher x1
Interakce Účastníka hazardní hry nemají vliv na výsledek hry, ani výherní podíl. Volné otáčky
jsou za stejnou hodnotu Sázky, která byla nastavena pro hru, která předcházela získání
FREESPINS.
4. Výherní tabulka
Výherní tabulka udává násobky, kterými se násobí hodnota mince.
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