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Tequila Fiesta™ 

Tequila Fiesta™ este un joc slot machine cu 5 tamburi, 3 rânduri şi 20 linii plătitoare. 

Combinațiile căştigătoare sunt formate din simboluri identice care apar pe tamburi. 

Combinația câştigătoare începe de la primul tambur din stânga (cu excepția simbolului 

BONUS) şi trece spre dreapta, până la ultimul tambur. Toate combinațiile câştigătoare 

sunt înmulțite cu linia pariului. Se plăteşte numai cel mai mare câştig dintre combinațiile 

simbolurilor identice. Alte combinații ale aceluiaş simbol nu sunt luate în considerare. 

Apariția a trei sau mai multe simboluri BONUS, dă 12 Rotiri Gratuite. 

După fiecare linie câştigătoare (inclusiv cu trei simboluri BONUS), toate simbolurile 

câştigătoare dispar şi apare un set nou. Coeficientul multiplicator creşte cu fiecare 

Cascadă, atât în timpul jocului obişnuit, cât şi în timpul spinurilor gratuite. Coeficientul 

multiplicator creşte în fiecare etapă următoare x1, x2, x3, x5. 

 

Bonus 

Simbolul BONUS în joc este simbolul TEQUILA. Simbolurile BONUS pot apare numai pe 

primii trei tamburi, nu poate apărea concomitent mai mult decât un singur simbol BONUS 

pe acelaşi tambur. Simbolurile WILD şi BONUS nu pot apărea concomitent pe a celaşi 

tambur. Apariția a trei sau mai multe simboluri BONUS, dă 12 Rotiri Gratuite cu rezultatul 

x3. Simbolul WILD înlocuieşte, de asemenea, simbolul BONUS. 

 

Free Spins 

Apariția a trei sau mai multe simboluri BONUS, dă 12 Spinuri Gratuite cu coeficient 

multiplicator x3. Spinurile gratuite pot fi acordate mai mult decât o singură dată. Runda 

cu Spinuri Gratuite se joacă pe un alt set de tamburi. În cazul în care Spinurile Gratuite 
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vor fi acordate din nou, jucătorul va debloca 12 Spinuri Gratuite care se vor adăuga la 

numărul actual de Spinuri Gratuite cu acelaşi coeficient multiplicator. 

 

Wild 

Simbolul WILD în joc este simbolul MARIACHI. Simbolul WILD înlocuieşte toate celelalte 

simboluri de pe tamburi. Simbolurile WILD pot apare numai pe trei tamburi din mijloc, nu 

poate apărea concomitent mai mult decât un singur simbol WILD pe acelaşi tambur. 

Simbolurile WILD şi BONUS nu pot apărea concomitent pe a celaşi tambur. 


