Flowers Christmas Edition
Kategorie hry: 5 válcové 30 řadové automaty
Výherní podíl: 95,79 % ‐ 96,32 %.
Maximální sázka: 750 Kč
Maximální výhra: 500 000 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra: 75 780 Kč ‐ 66 240 Kč
Cíl hry: Cílem hry Flowers Christmas Edition 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 30 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:
Symboly Double:
Symboly Free Spin a symboly střední výhry mohou být jednoduché symboly nebo Double. Symboly
Double se počítají jako 2 jednoduché symboly. Symboly Double Free Spins se objevují na válcích 2, 3
a 4. Výhry se určují podle celkového počtu symbolů na sázkové řadě. Se symboly Double a výherní
sázkovou řadou lze mít celkem 3 až 10 symbolů.
Freespiny se stacked Wild (bonusová otočení zdarma)
Symbol Free Spin je symbol Scatter. Symboly Free spin se mohou z;obrazovat jako jednoduché nebo
Double symboly. Pokud se kdekoliv na válcích objeví 4 nebo více symbolů Free Spin, aktivují
Freespiny. Když se na libovolném místě na válcích zobrazí 3 nebo více symbolů Free Spin znásobí
hodnota výše sázky pro účely výpočtu výhry. Sázka, která aktivovala Freespiny, se vynásobí podle počtu
symbolů Free Spin, jak je uvedeno v tabulce. Tato částka se připočte k výhrám ze sázkových řad z
daného roztočení.
Symboly Free Spins*
8
7
6
5
4
3

Násobitel sázek
10
4
2
2
2
2

Freespiny
30
25
20
15
10
-

*Symboly Double se počítají jako 2 jednoduché symboly.
Výhry z Freespinů jsou x3. Doplňující freespiny nejsou znásobeny násobitelem Free Spins. Během
Freespinů aktivuje 4 a více symbolů Free spins další freespiny. Freespiny se hrají se stejnou sázkou, se
kterou se hrálo kolo, které Freespiny aktivovalo. Během Freespinů se mohou na válcích zobrazovat
Stacked Wild jako možnost vyšší výhry.

