Berryburst Max
Kategorie hry: 5 válcové automaty
Výherní podíl: 92,92 % ‐ 96,23 %.
Maximální sázka: 1 000 Kč
Maximální výhra: 500 000 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra: 127 440 Kč ‐ 67 860 Kč
Cíl hry: Cílem hry Berryburst Max je zatočením válců získat výherní kombinaci symbolů.
Jak hrát hru:
 Kliknutím na tlačítka pod Hodn. mincí v pravé části obrazovky vyberte hodnotu mince.
 Kliknutím na tlačítka pod Úroveň si zvyšujete nebo snižujete úroveň sázky na jednu hru
technické hry. Jedné úrovni odpovídá 10 mincí.
 Celková sázka do jedné hry technické hry je stanovena vynásobením počtu mincí
příslušné úrovně a hodnoty mincí. Celková výše sázky je zobrazena dole uprostřed vedle
nápisu Sázka.
 Můžete také kliknout na tlačítko Max. sázka, kdy se vám vsadí maximální počet mincí
při dané hodnotě mincí a spustí hraní technické hry.
 Kliknutím na tlačítko se spojenými šipkami roztočte válce.
 Válce lze roztočit také pomocí funkce Automatická hra. Po kliknutí na tlačítko Autom.
hra se zobrazí možnosti k dispozici. Zvolte počet automatických roztočení nebo využijte
možnosti rozšířeného nastavení do určitého okamžiku. Funkci Automatická hra spustíte
kliknutím na zvolenou možnost. Funkce Automatická hra skončí, až válce provedou
určený počet roztočení, pokud jste zvolili možnosti rozšířeného nastavení do určitého
okamžiku, když nemáte na další roztočení dostatek prostředků, nebo když kliknete na
tlačítko Stop.
Výherní linie:
Výherní linie jsou reprezentovány shluky. Symbol se počítá za součást shluku, pokud
horizontálně nebo vertikálně sousedí s dalším shodným symbolem. Objeví‐li se shluk 5 nebo
více stejných symbolů, dojde k proplacení výhry dle tabulky výplat. Jejich přehled najdete
kliknutím na tlačítko se znakem i v levé části.

Tabulka výplat:

Výplata výhry:
Číselné koeficienty pro jednotlivé výherní kombinace jsou uvedené v tabulce výplat, kterou
zobrazíte po kliknutí na tlačítko i v levé části. Shluky shodných symbolů, které spolu navzájem
nesousedí, se proplácejí samostatně. Souběžně získané výhry z různých shluků se sčítají. Za
každý shluk se proplácí jen nejvyšší dosažená výhra. Počet mincí vyhraných za shluk odpovídá
hodnotě uvedené v tabulce výplat krát úroveň sázky. Peněžní výhra za shluk odpovídá
získanému počtu mincí znásobeno hodnotou mince. V případě, že šest nebo více symbolů Wild
vytvoří shluk, nahrazují pouze symboly na jedné ze stran tohoto shluku. Jediným případem,
kdy symboly Wild vytvoří shluk a nenahrazují symbol nacházející se vedle nich, je tedy situace,
kdy je celá obrazovka zaplněná symboly Wild.
Speciální symboly a bonusové hry:
Symboly Wild a Expanding Wild
Symboly Wild se mohou objevit kdekoliv na válcích v hlavní hře i během funkce Re‐Spins a
nahrazují všechny symboly. Pokud se během hlavní hry objeví kdekoliv na válcích alespoň
jeden symbol Wild, automaticky se roztáhne po celém svém válci a následně aktivuje opětovné
roztočení Re‐Spin. K udělení výher dojde poté, co se roztáhnou všechny symboly Wild, a
předtím, než se spustí opětovné roztočení Re‐Spin. Symboly Wild se roztáhnou po celém válci
a zůstanou na své pozici, zatímco se ostatní válce znovu roztočí. Jestliže se po skončení
opětovného roztočení Re‐Spin objeví na válcích nové symboly Wild, roztáhnou se stejným
způsobem jako při úvodním roztočení a dojde k vyhodnocení výher. Když se během roztočení
Re‐Spin objeví alespoň jeden symbol Wild, dojde k aktivaci dalšího roztočení Re‐Spin. Režim
Re‐Spins probíhá se stejnou úrovní sázky a hodnotou mince jako roztočení, které režim Re‐
Spins aktivovalo. Pokud se během hlavní hry nebo při funkci Re‐Spins objeví pátý symbol
Wild, nespustí se žádná další Re‐ Spins a hra vyplatí dvojnásobnou výhru za 15 symbolů Wild.
Výhra za 15 symbolů Wild je 10 000 mincí.

