Coins of Egypt
Kategorie hry: 5 válcové 20 řadové automaty
Výherní podíl: 96,97 %.
Maximální sázka: 1 000 Kč
Maximální výhra: 500 000 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra: 54 540 Kč
Cíl hry: Cílem hry Coins of Egypt 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 20 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 čárami, které se objeví nad válci. Výherní linie jsou pevně
dané. 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. Možnou výši výhry zjistíte tak, že vynásobíte
hodnotu sázky na výherní řadu /násobek hodnoty úrovně a hodnoty mince) a číselný koeficient
pro danou výherní kombinaci. Pokud se ve stejné řadě objeví dvě výherní kombinace, vyplácí
se vyšší z nich. Pokud jsou výherní kombinace na více výherních řadách, pak se výhry sčítají.
Výherní kombinace musí začínat od válce nejvíce vlevo a symboly musejí být za sebou.
Speciální symboly a bonusové hry:
Symbol Wild
Symboly Wild nahrazují všechny symboly s výjimkou symbolů Scatter, Pečetních truhel a
Collect. Symboly Wild zastupují ostatní symboly tak, aby v sázkové řadě vznikly co nejvyšší
výherní kombinace, jak je uvádí tabulka výplat.
Funkce Pharaoh Coins Win
V hlavní hře se na válcích 1, 2 a 3 během každého roztočení objeví 1 až 3 mince (jedna mince
na válec), na nichž je zobrazena hodnota od 2 do 15násobku sázky. Když se během hlavní hry
objeví na válci 5 symbol Collect, všechny mince zobrazené v daném kole se seberou a jejich
hodnota se připočte k ostatním výhrám z kola, a to bez ohledu na umístění na sázkových řadách.
Na rozdíl od ostatních peněžních výher nejsou výhry z funkce Pharaoh Coins Win nijak závislé
na sázkových řadách. Sebrané mince se připočtou k ostatním výhrám z aktuálního kola. Funkce
Pharaoh Coins Win nemá vliv na výsledek hry. Jedná se jen o různé vizualizace daných
bonusových her.
Freespiny (bonusová otočení zdarma)
Freespiny se spustí, když se během hlavní hry na válcích 1, 3 a 5 objeví 3 symboly Scatter. Na
začátku Freespinů se do každé truhly přidá celková hodnota všech mincí, které byly přítomné
na válcích v kole, jež Freespiny spustilo. Během každého roztočení Freespinů se mohou na
válcích 1, 2 a 3 objevit celkem až 3 mince (jedna na každém válci), v takovém případě se jejich
hodnoty okamžitě přičtou do příslušných truhel. Mince, které se v průběhu Freespinů zobrazí
na prvním válci, se přidají do první truhly, jež má na sobě rubínové pečeti a symbol orla. Jejich
hodnota je v rozmezí od 2 do 4násobku sázky z kola, které Freespiny aktivovalo. Mince, které
se v průběhu Freespinů zobrazí na druhém válci, se přidají do druhé truhly, jež má na sobě
smaragdové pečeti a symbol hada. Jejich hodnota je v rozmezí od 2 do 5násobku sázky z kola,
které Freespiny aktivovalo. Mince, které se v průběhu Freespinů zobrazí na třetím válci, se
přidají do třetí truhly, jež má na sobě zlaté pečeti a symbol kočky. Jejich hodnota je v rozmezí
od 4 do 10násobku sázky z kola, které Freespiny aktivovalo. Ve hře se nacházejí tři symboly
pečetních truhel, jež odpovídají jednotlivým truhlám, tyto symboly se mohou objevit pouze na
válci 5. Během každého freespinu lze získat maximálně jednu pečeť a přidat ji k odpovídající
truhle. Každá z truhel zobrazených pod válci má na sobě tři otvory pro pečeti, jež jsou na
začátku Freespinů prázdné. Jakmile se na válci 5 zobrazí jeden ze tří symbolů pečetí, přidá se
k příslušné truhle, zaplní jeden z jejích otvorů a zobrazí se na ní jako zářící pečeť. Jakmile dojde
k nasbírání tří identických pečetí z válce 5, Freespiny skončí a dojde k vyplacení mincí
uložených v truhle, jejíž tři pečeti byly nasbírány. Během Freespinů lze vyhrát jen jednu ze tří
truhel, a to nasbíráním všech tří pečetí odpovídající barvy.

