Vikings Video Slot
Kategorie hry: 5 válcové 243 řadové automaty
Výherní podíl: 96,05 %.
Maximální sázka: 1 000 Kč
Maximální výhra: 500 000 Kč
Statistická průměrná hodinová prohra: 71 100 Kč
Cíl hry: Cílem hry Vikings Video Slot 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:
Hotspot Feature
V hlavní hře se nachází jedna oblast Hotspot, která pokrývá válec 3. Když se v oblasti Hotspot
objeví kompletní sada složeného symbolu Viking, všechny ostatní symboly Viking v herní
oblasti mimo sekci Hotspot se přemění na tento symbol Viking, jenž se ocitl v oblasti Hotspot.
Všechny 4 symboly s tváří jsou považovány za symboly Viking. Po přeměně dojde k
vyhodnocení symbolů Viking dle sekce Scatter Pays v tabulce výplat, přičemž se započítají
všechny symboly Viking zobrazené kdekoliv na válcích. Výhry Scatter Pays odpovídají
hodnotě uvedené v tabulce výplat znásobené úrovní sázky. Při aktivaci Hotspot Feature se
přemění jak jednoduché symboly Viking, tak i složené symboly Viking, které se na válcích
nacházejí. Poté, co se všechny symboly Viking na válcích přemění na symbol zobrazený
v oblasti Hotspot, dojde k vyhodnocení a proplacení výher. Po úvodní aktivaci Hotspot Feature
se neproplácejí žádné výhry.
Shield Wall Feature
V hlavní hře i při Raid Spins se náhodně objevují Shield Wall v podobě shluku zakrytých
symbolů, které pokrývají náhodné oblasti na válcích. Po jejich odhalení dojde k vyhodnocení
výher. Shield Wall Feature se může spustit pouze během roztočení, ve kterém nedošlo k aktivaci
Hot Spot Feature, spuštění režimu Raid Spins nebo udělení výhry. Po odhalení zakrytých
symbolů mohou být zobrazeny libovolné symboly Viking s tvářemi. Shield Wall Feature má
podobu shluků 3x2 nebo 5x2 symboly. Jednotlivé feature nemají vliv na výsledek hry. Jedná se
jen o různé vizualizace daných bonusových her.
Raid Spins
Objeví‐li se v hlavní hře na válcích 3, 4 a 5 celkem tři symboly Raid Spins, spustí se režim Raid
Spins. Během Raid Spins se hra přemění na 7válcovou, 5řádkovou herní oblast se 78 125
výherními kombinacemi pozic. Dojde k udělení sedmi roztočení Raid Spins se 3 oblastmi
Hotspot na válcích 3, 4 a 5. Když se v jedné nebo více oblastech Hotspot objeví celá sada
složeného symbolu Viking, všechny ostatní symboly Viking v herní oblasti mimo sekce
Hotspot i v nich se přemění na ten symbol Viking, jehož složená verze se celá zobrazila v oblasti
Hotspot. Pokud se v oblastech Hotspot objeví 2 nebo 3 plné sady složených symbolů, přemění
se všechny symboly Viking vně i uvnitř oblastí Hotspot na ten symbol, jenž se nachází nejvíce
vlevo. Během Raid Spins může během téhož roztočení dojít po přeměně z oblasti Hotspot k
souběžnému proplacení výher Scatter Pays a za výherní kombinace pozic.
V takových případech jsou výhry vyhodnoceny samostatně a následně sečteny. Během Raid
Spins se může shluk Shield Wall aktivovat buď po vyhodnocení výsledku roztočení Raid Spins,
pokud došlo k výhře, nebo před dokončením roztočení, pakliže se v daném roztočení ještě žádné
výhry neobjevily, ovšem nikdy ne při roztočení, v němž došlo k přeměně symbolů oblastí
Hotspot. Velikost shluku Shield Wall v režimu Raid Spins je 4x2, 5x2 nebo 5x3 symboly.
Roztočení Raid Spins probíhají se stejnou úrovní sázky a hodnotou mince jako roztočení, které
Raid Spins aktivovalo. V poli Celková výhra jsou uvedeny veškeré výhry z režimu Raid Spins
přičtené k výhrám z kola, ve kterém byl tento režim Raid Spins spuštěn. Během režimu Raid
Spins nelze spustit Raid Spins znovu a v průběhu Raid Spins není možné získat další roztočení
Raid Spins.

