SEASONS
SEASONS je 5 válcová hra (4 symboly na válec) s 50 výherními liniemi. Hra obsahuje divoký symbol
"WILD", bonusový scatter symbol "BONUS", 4 typy bonusových her a unikátní obří symboly (blok 2x2
klasických symbolů). Obří symboly se mohou zobrazit kdykoli a kdekoli po dobu standardní nebo
bonusové hry. Každý symbol uvedený ve výherní tabulce může nabýt formu "obřího" symbolu včetně
divokého symbolu "WILD".

HERNÍ SYMBOLY
J (Kluk)

Divočák

Q (Královna)

Liška

K (Král)

Vlk

A (Eso)

Jelen

Medvěd

Zajíc

Bonus
Bonusový scatter symbol

Wild
Divoký symbol

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli
SÁZKA navolí celkovou sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka
START se tato částka odečte u každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením
opticky se otáčejících válců při každém stisknutí tlačítka START, nebo pokud je aktivován režim
automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také možnost zahájit novou hru
roztočením válců kliknutím kurzorem myši nebo dotykem prstu přímo na válce na obrazovce. Pokud se
na válcích na konci každého herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky, pak hráč
získává výhru dle výherní tabulky pro danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že
není dosažena žádná výherní kombinace, je herní kolo považováno za ukončené a hráč může
pokračovat do dalšího herního kola.

PODSTATA HRY
Minimálně 3 shodné symboly (jeden symbol na válec) na prvních třech sousedících válcích zleva a na
1 z 50 výherních liniích tvoří výherní kombinaci. Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány pouze
zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace
na každé výherní linii.

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY
Divoký symbol

Divoký symbol "WILD" nahrazuje jakýkoli jiný symbol kromě "BONUS" scatter symbolu a
může vytvářet i vlastní výherní kombinace. Pokud jsou 3 a více divokých symbolů součástí
výherní kombinace na výherní linii, potom je vyplacena pouze nejvyšší možná výhra ze
všech symbolů na výherní linii, včetně výherních kombinací 3, 4 nebo 5 "WILD" symbolů
dle výherní tabulky pro danou výši sázky.
Symbol „BONUS“
Symbol "BONUS" je bonusový scatter symbol, který má 4 varianty – jednu variantu (symbol)
pro jedno roční období/sezónu: jaro/léto/podzim/zima. Sezóna a k ní přiřazený bonusový
symbol se mění v závislosti od určitého počtu herních kol po dobu aktivní hry. Tři a více
"BONUS" scatter symbolů, každý na jednom válci a na libovolné pozici, aktivují bonusovou hru
"BONUS FREE GAMES", která je odlišná pro každé roční období/sezónu. Všechny výhry v rámci
kterékoli bonusové hry jsou automaticky přidány do globálního FREE BANK, který je
automaticky přidán ke kreditům hráče v poli KREDIT na konci bonusové hry. Další bonusová
otočení je možné vyhrát v průběhu každé aktivní bonusové hry. Pro účely výpočtu výhry
v rámci bonusových otočení se použije výše sázky z herního kola, v rámci kterého byla
bonusová otočení spuštěna.
Bonusová hra pro "JARNÍ SEZÓNU"
Bonusová hra pro "jarní" sezónu odmění hráče 10 bonusovými otočeními zdarma a extra
"multiplikátorem výhry", který si hráč náhodně zvolí podle vlastního výběru ze 3 skrytých
symbolů na začátku bonusové hry. Tento "multiplikátor" pak násobí každou dosaženou výhru
z každé aktivní výherní linie po dobu celé bonusové hry.
Bonusová hra pro "LETNÍ SEZÓNU"
Bonusová hra pro "letní" sezónu odmění hráče 10 bonusovými otočeními zdarma a extra
"scatter" symbolem, který si hráč náhodně zvolí na začátku bonusové hry z 6 symbolů: ZAJÍC,
JELEN, VLK, LIŠKA, DIVOČÁK nebo MEDVĚD. Pokud se po dobu bonusové hry objeví 3 nebo
více extra "scatter" symbolů na kterékoli pozici napříč všemi válci, potom hráč získává výhru
pro daný symbol podle jeho počtu a výherní tabulky pro aktuální výši sázky.
Bonusová hra pro "PODZIMNÍ SEZÓNU"
Bonusová hra pro "podzimní" sezónu odmění hráče 10 bonusovými otočeními zdarma a
dalšími 5, 10 nebo 15 otočeními zdarma v závislosti od náhodné volby jedné ze 3 možností se
skrytým počtem otočení na začátku bonusové hry.
Bonusová hra pro "ZIMNÍ SEZÓNU"
Bonusová hra pro "zimní" sezónu odmění hráče 10 bonusovými otočeními zdarma a
speciálním "sticky" symbolem, který si hráč náhodně zvolí na začátku bonusové hry z 6
symbolů: ZAJÍC, JELEN, VLK, LIŠKA, DIVOČÁK nebo MEDVĚĎ. Pokud je během kteréhokoli
bonusového otočení vytvořena výherní kombinace se "sticky" symbolem, tak všechny
symboly, které vytvořili výherní kombinaci, jsou drženy na svých pozicích a válce s ostatními
symboly se znovu otáčejí, rovněž bez odečítání sázky, s šancí vytvořit nebo rozšířit výherní
kombinace pro aktuální bonusové otočení. Symboly jsou drženy tak dlouho, dokud se vytvářejí
nové nebo se rozšiřují již existující výherní kombinace ̶ jinak hra přepne zpět do základní
formy bonusové hry a hráč pokračuje ve hře se zbývajícími bonusovými otočeními."

STRUČNÝ SOUHRN
‒ 5 válců, 4 řady (5 symbolů na 1 řádku) a 50 výherních linií.
‒ Všechny výherní kombinace jsou vypláceny pouze zleva doprava.
‒ Vyplácena je vždy pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na výherní linii.
‒ Divoký symbol "WILD" nahrazuje za jakýkoli jiný symbol kromě "BONUS" scatter symbolu.
‒ Pokud je 3 a více "WILD" symbolů součástí výherní kombinace, potom je vyplacena pouze nejvyšší
možná výhra ze všech symbolů na výherní linii, včetně "WILD" symbolů.
‒ 3 a více "BONUS" scatter symbolů na kterékoli pozici napříč všemi válci aktivují bonusovou hru v
návaznosti na aktuální typ aktivního bonusového symbolu.
‒ Bonusová hra pro "jarní" sezónu odmění hráče 10 bonusovými otočeními a extra "multiplikátorem
výhry".
‒ Bonusová hra pro "letní" sezónu odmění hráče 10 bonusovými otočeními a extra "scatter"
symbolem.
‒ Bonusová hra pro "podzimní" sezónu odmění hráče 10 bonusovými otočeními a dalšími 5, 10 anebo
15 otočeními zadarmo v závislosti od náhodné volby jedné ze 3 možností.
‒ Bonusová hra pro "zimní" sezónu odmění hráče 10 bonusovými otočeními a speciálním "sticky"
symbolem.
‒ Bonusová hra a rozhodování sázejícího neovlivňují výši výherního podílu
‒

Výhry z jednotlivých linií se sčítají.

JMENOVITÉ HODNOTY
‒ maximální sázka:
‒ maximální výhra:
‒ výherní podíl:
‒ statistická průměrná hodinová prohra:

1 000 Kč
500 000 Kč
94 % až 97 %
54 000 Kč až 108 000 Kč

VÝHERNÍ TABULKA
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 5 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka
zobrazovaná v rámci hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky.
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250
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Zajíc

100
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5
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5

Vlk
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5
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15

5

Divočák

40

10

2

Medvěd
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2

A (Eso)

20

5

1

K (Král)
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5

1

Q (Královna)

20

5

1

J (Kluk)

20

5

1

