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The Spanish Life – Reguli Joc
The Spanish Life este un slot video uimitor de 5x3, cu volatilitate medie, bazat pe estetica
atrăgătoare și liniștitoare din mediul rural tradițional spaniol. Jocul plătește de la stânga la
dreapta numai pe 10 linii de plată posibile și oferă o caracteristică ispititoare de cumpărare
bonus care declanșează un joc de Free Spins în schimbul unei taxe unice.
Câștigul Teoretic al Jucătorului (RTP): 96.03%
REGULI JOC
- Panoul rolelor are dimensiunea 5x3
- Există 10 linii de plată fixe, care plătesc de la stânga la dreapta pentru meciurile de 2
sau mai multe simboluri conform tabelului de plăți.
- Multiplicatorii tabelului de plată se aplică pentru suma totală a pariului.
- Există 12 simboluri, 4 cu plată mare, 6 cu plată scăzută, 1 scatter și 1 wild.
- Simbolul Wild este prezent doar în timpul Free Spins.
- Simbolul Scatter este prezent doar în timpul Jocului de Bază.
- Simbolul Wild înlocuiește toate simbolurile, cu excepția simbolului Scatter.
- Toate cele 4 simboluri de sticlă de vin se pot combina pentru a crea linii de câștig, iar
plățile sunt aceleași, indiferent de tipurile de sticle care formează linia de câștig.
- Aterizarea a 3, 4 or 5 simboluri Scatter acordă 10, 15 și respectiv 25 free spins.
- Nu există câștiguri scatter.
- Simbolul scatter în modul de joc obișnuit prezent în toate rolele și simbolul wild în
modul rotiri gratuite, este prezent în 2,3,4 și 5
- Nu se pot obține free spins suplimentare în timpul unei sesiuni de free spins.
- Freespins sunt plătite în funcție de suma pariată înainte de a intra în modul Free
Spins.
- Nivelul de pariu este setat folosind selectorul nivel pariu.
- Dacă este disponibil, Redarea Automată va juca automat urmând regula stabilită de
jucător înainte de activarea acestuia.
- Doar cea mai lungă potrivire de combinație per simbol este plătită.
- Se adaugă și sunt plătite câștiguri simultane sau coincidente pe diferite linii de plată.
FUNCȚIONALITĂȚI JOC
FREE SPINS (ROTIRI GRATUITE)
-

Modul Free Spins poate fi accesat prin aterizarea a 3, 4 sau 5 simboluri Scatter.
Numărul de free spins acordate (10, 15 sau 25) este direct legat de numărul de
simboluri Scatter aterizate (3, 4 sau 5).
În timpul Free Spins, simbolul Wild va înlocui simbolul Scatter care apare în mod
regulat.
Nu există alte free spins acordate în timpul modului de free spins.
În timpul Free Spins, simbolul Wild va înlocui orice simbol normal.
În modul Free Spins, cele 4 sticle de vin vor avea valori numerare prestabilite atribuite
acestora.
Simbolul Wild va declanșa câștiguri în numerar pentru oricare dintre cele patru
simboluri sticlă de vin. Aceste plăți vor avea loc indiferent de pozițiile simbolurilor.
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-

Jocul se va rezolva în ordinea câștigurilor pe linie de plată, urmate de câștiguri în
numerar.
Suma totală câștigată în timpul free spins poate fi jucată în Pariu cu Cărți sau Scara
Pariului.
În timpul freespins, multuplicatorii tabelelor de plată cu valoare în Sticlă de Vin se
aplică la suma totală a pariului.
În timpul freesspins, toate cele 4 simboluri de Sticlă de Vin se pot combina pentru a
crea linii de câștig, iar plățile sunt aceleași, indiferent de tipurile de sticle care
formează linia de câștig.

CUMPĂRARE BONUS (Nu este disponibil în toate jurisdicțiile)
-

Funcția Cumpărare Bonus poate fi accesată oricând în timpul jocului slot de bază,
făcând clic pe butonul Cumpărare Bonus.
Funcția de Cumpărare Bonus declanșează automat o rotire cu 3 simboluri scatters
garantate.
Taxa pe care jucătorul trebuie să o plătească pentru a accesa această funcție este de
100 ori valoarea pariului.
Sesiunea de Free Spins declanșată respectă regulile Funcționalității de Free Spins.

SCARA PARIULUI
-

-

-

Scara Pariului poate fi introdusă făcând clic pe butonul „Pariați” după un câștig.
Miza jucătorului (câștig din jocul normal) dictează poziția lor de pornire pe scară
Jucătorul își poate paria câștigul făcând clic pe butonul de pariere cu simbolul scării. În
caz de câștig, veți ateriza pe treapta evidențiată deasupra celei curente, iar în cazul
unei pierderi, pe cea inferioară care este evidențiată.
Jucătorii pot opta să utilizeze Scara Pariului pentru a mări potențial orice câștig din
jocul de bază sau câștigurile totale din Free Spins.
Jucătorii pot alege să colecteze o sumă egală cu pasul actual evidențiat minus pasul
inferior; restul rămâne disponibil ca o nouă Sumă de Pariere și poate fi totuși pariat.
În cazul în care jucătorul intră în funcția Scara Pariului cu o miză care nu reprezintă o
valoare pe scară, atunci probabilitatea de a câștiga sau de a pierde este proporțională
cu suma pariată și cu câștigul din pariu.
Valoarea maximă pentru pariere este 150, dacă valoarea câștigului inițial este <150 și
30,000.00 dacă valoarea câștigului inițial este >=150.

PARIU CARTE
-

Pariul pe o carte poate fi accesat făcând clic pe butonul de Pariu Carte după un
câștig.
Jucătorul își poate paria câștigul făcând clic pe o culoare a suitei (roșu sau negru) sau
pe un simbol al suitei (inimă roșie, treflă, inimă neagră sau romb).
Jocul va dezvălui apoi o carte aleatorie.
În cazul pariului pe o culoare a suitei, dacă alegerea jucătorului se potrivește cu
culoarea cărții dezvăluite, atunci câștigă dublul pariului.
Alegând o carte Roșie sau Neagră, există șanse de câștig 50/50.
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-

În cazul pariului pe un simbol al suitei, dacă alegerea jucătorului se potrivește cu
simbolul suitei cărții dezvăluite, atunci acesta câștigă de 4 ori pariul.
Istoricul arată ultimele 5 cărți care au fost trase din jocul de pariu actual.
Jucătorii pot alege să își colecteze câștigurile sau să le parieze din nou.
Dacă alegerea jucătorului este incorectă, suma pariată se va pierde și jocul este
terminat, ducând jucătorul la jocul principal al slotului.
Opțiunea de pariere cu joc de cărți este disponibilă când suma câștigată în runda de
joc cu 4x este mai mică sau egală cu maximum 30.000
Câștigul maxim pentru Pariu Carte este suma <= 30.000. Dacă orice alt câștig în jocul
de cărți ar putea depăși această valoare atunci jocul de joc de cărți se va încheia.

FUNCȚII JOC
BUTON ROTIRE
Faceți clic pentru a începe o rundă de joc la valoarea pariului actual.

BUTON ROTIRE (ÎN TIMPUL ROTIRII)
Faceți clic pentru a opri rapid animațiile pe rolă sau orice alte animații
câștigătoare. Acest lucru nu oprește jocul automat.

BUTON DE JOC AUTOMAT
Faceți clic pentru a deschide meniul de joc automat . (nu este disponibil în
toate jurisdicțiile)
BUTON DE JOC AUTOMAT (CU JOC AUTOMAT ACTIV)
Numărul afișează câte rotiri cu joc automat rămân. Faceți clic pentru a
opri jocul automat.

BUTON SUMĂ PARIU
Faceți clic pentru a deschide meniul pop-up cu suma pariului.

BUTON DE COLECTARE
Faceți clic pentru a colecta câștigurile fără a mai roti din nou
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PARIU CU CĂRȚI
Faceți clic pentru a deschide funcția de pariu cu joc de cărți

SCARA PARIULUI
Faceți clic pentru a deschide opțiunea Scara Pariului

BUTONUL SCARA PARIULUI
Clic pentru a paria pe Scara Pariului.

BUTONUL ÎMPĂRȚIRE
Clic pentru a colecta o sumă egală cu nivelul actualizat actual minus nivelul
de jos (Împărțirea este disponibilă numai pentru Sumele de Pariere care
corespund valorii exacte prezentate pe Scara Pariului).

BUTONUL LUAȚI CÂȘTIGUL
Faceți clic pentru a lua câștigurile și a le adăuga la sold.

CUMPĂRAȚI INTRAREA CĂTRE BONUS
Apăsați pentru a avansa direct în Modul Free Spin. Costul acestei
funcționalități este afișat în interiorul zonei de text a butonului. (Nu este
disponibil în toate jurisdicțiile).
BUTON MENIU
Faceți clic pentru a deschide setările, tabelul de plăți și regulile de joc.

BUTON AUDIO
Faceți clic pentru a activa/dezactiva tot sunetul.

MENIURI POP-UP
Sumă pariu
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Meniul pop-up pentru suma pariului afișează toate opțiunile de pariu/linie și linie de plată
disponibile. Suma selectată în prezent este evidențiată cu alb. Jucătorul poate face clic și pe
iconița „Înapoi” pentru a reveni la ecranul principal al jocului, fără a face modificări la suma
pariului.
Joc automat (nu este disponibil în toate jurisdicțiile)

Meniul pop-up de joc automat permite jucătorului să selecteze o serie de rotiri pentru joc
automat. Pentru a face acest lucru, jucătorul face clic pe una dintre opțiunile de număr de
spin-uri disponibile. Acest buton se va evidenția alb. Jucătorul trebuie apoi să stabilească o
limită de pierdere (trebuie să fie mai mare de 0) și apoi să facă clic pe butonul de rotire
pentru a confirma intenția sa. Meniul este apoi ascuns și jucătorul este returnat pe ecranul
principal al jocului, cu jocul automat activat.
Pariul nu este disponibil în timpul jocului automat, cu toate acestea, jucătorul poate opta
pentru a juca toate câștigurile acordate în rotirea finală.
De asemenea, jucătorul poate alege să stabilească condiții opționale pentru a opri automat
jocul automat. Acestea includ:
-

Oprirea jocului automat pe un singur câștig cu o valoare prevăzută de jucător.
Oprirea jocului automat dacă soldul crește cu suma specificată de jucător.

Notă: Dacă sunteți deconectat în timpul jocului, toate setările de joc automat vor reveni în
mod implicit atunci când reîncărcați jocul.
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Jocul automat nu este disponibil în toate jurisdicțiile.
SETĂRI JOC ȘI REGLEMENTARE
Timp actual
Jocul arată timpul actual în orice moment (în partea stângă jos a ecranului). Timpul este
preluat de la computerul sau ceasul dispozitivului jucătorului.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
Următoarele procese pot fi supuse termenilor și condițiilor site-ului de jocuri.
-

Procesul de gestionare a rundelor de joc neterminate.
Perioada după care sesiunile de joc inactive sunt încheiate automat.

În cazul unei defecțiuni a hardware-ului/software-ului de joc, toate pariurile și plățile din joc
afectate sunt anulate și toate pariurile afectate sunt rambursate.
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