SAVANNA SUNRISE DELUXE
SAVANNA SUNRISE DELUXE je 5 válcová videohra se 4 řadami a 20 výherními liniemi. Hra obsahuje
divoký symbol "MODRÝ DIAMANT", scatter bonus symbol "KMENOVÉ MASKY", bonusovou hru "10 Her
Zdarma" a multiplikátor výhry.

HERNÍ SYMBOLY
J (Kluk)

Nosorožec

Q (Královna)

Slon

K (Král)

Lev

A (Eso)

Kmenové Masky
Bonus „scatter“ symbol
Modrý Diamant
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
klepnutím přímo na válce na spodní dotykové 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 identické symboly (jeden symbol na válec) na prvních třech sousedících válcích zleva a
na 1 z 20 výherních linií 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
Symbol "MODRÝ DIAMANT" je divoký symbol a nahrazuje jakýkoliv jiný symbol kromě
bonusového scatter symbolu "KMENOVÉ MASKY". Každý aktivní divoký symbol na výherní
linii násobí výhru dvakrát (2x). V průběhu bonusové hry se divoký symbol stává
pohyblivým a posouvá se po válcích zprava doleva o jednu pozici po každé bonusové
otočce a vytváří tak zcela náhodné výherní kombinace.
Scatter symbol

Symbol "KMENOVÉ MASKY" je bonusový scatter symbol. 3 bonusové scatter symboly napříč
druhým, třetím a čtvrtým válcem spouští bonusovou hru "10 HER ZDARMA". Dalších 5
bonusových otočení zdarma lze vyhrát v průběhu každé aktivní bonusové hry. V průběhu
bonusové hry se divoký symbol stává pohyblivým a posouvá se po válcích zprava doleva o
jednu pozici po každé otočce a vytváří tak zcela náhodné výherní kombinace. Pro účely
výpočtu výhry v rámci bonusových otočení se použije výše sázky z herního kola, v rámci
kterého byla bonusová otočení spuštěna

STRUČNÝ SOUHRN
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

5 válců, 4 řady (5 symbolů na 1 řádek) a 20 výherních linií.
Libovolné sázky v hodnotě až do 1 000, Kč.
Všechny výherní kombinace jsou vypláceny pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo.
Vyplácena je vždy pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na výherní linii.
Tři bonusové scatter symboly "KMENOVÉ MASKY" napříč druhým, třetím a čtvrtým válcem spouští
bonusovou hru "10 HER ZDARMA".
Divoký symbol "MODRÝ DIAMANT" nahrazuje jakýkoliv jiný symbol kromě scatter bonus symbolu
"KMENOVÉ MASKY".
V průběhu bonusové hry se divoký symbol "MODRÝ DIAMANT" stává pohyblivým a posouvá se
zprava doleva o jednu pozici po každé bonusové otočce.
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
400 000 Kč
94 % až 97 %
54 000 Kč až 108 000 Kč

VÝHERNÍ TABULKA
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 1 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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