JOLLY TREASURES
Bine ai venit la regulile jocului Jolly Treasures!
Jolly Treasures este un slot video cu 3 role și 3 rânduri. Jocul se joacă cu 5 linii de plată fixe.
Jocul are 7 simboluri obișnuite, înlocuire Wild, Harta Comorii, Free Spins cu multipliers și caracteristica
Cufărul Omului Mort.
Obiectivul este a roti rolele astfel încât simbolurile să formeze o combinație câștigătoare pe liniile de
plată existente.
Cu cât sunt mai multe simboluri scumpe în combinația câștigătoare, cu atât câștigul este mai mare.
Numărul de simboluri necesare pentru crearea unei combinații câștigătoare, coeficientul de câștig și
liniile de plată sunt afișate în tabelul de plată.
WILD
Simbolul Wild înlocuiește toate simbolurile din combinațiile câștigătoare.
HARTA COMORII
În joc există o Hartă a Comorii, care are două funcții:
•
•

Activarea Free Spins
Formarea unui set de bonusuri care vor fi utilizate în Free Spins

Obiectivul jocului principal este de a parcurge harta, a aduna 3 tipuri de bonusuri și a ajunge exact în
punctul marcat cu o cruce roșie.
Deplasarea în jurul hărții este indicată de o pălărie bicorn.
Numărul de mutări este stabilit prin aruncarea zarului.
În fiecare rundă câștigătoare are loc o aruncare a zarurilor.
Numărul de mutări este egal cu numărul de puncte de pe zarul căzut în urma aruncării.
Harta Comorii este împărțită în trei părți și fiecare constă din 5 poziții:
•
•

•

Free Spins
Aici se definește numărul de Free Spins. Pot fi 10, 15 sau 20 de Free Spins.
Multiplier
Aici se definește un multiplier cu care vor fi mărite toate câștigurile în Free Spins. Multiplier poate
fi x2, x3 sau x5.
Wild Reel
Aici este definită rola pe care fiecare Free Spin va ateriza simbolul Wild, alegând o poziție
aleatorie.

Bonusurile colectate sunt marcate cu monede.
Există două puncte suplimentare pe hartă:
•
•

Înapoi la 20 - pălăria bicorn trimite înapoi la punctul cu 20 Free Spins.
Înapoi la x5 - pălăria bicorn trimite înapoi la punctul cu multiplier x5.

Punctul principal de pe hartă este Peștera Craniului, marcată cu o cruce roșie.
Pentru activarea Free Spins, pălăria bicorn trebuie să completeze un cerc complet și să ajungă exact la
punctul Peștera Craniului.

Dacă pălăria bicorn se mută mai departe, toate bonusurile vor fi resetate și vor trebui să fie adunate din
nou.
Progresul de pe Harta Comorii este salvat pentru jocul tău la nivelul de pariu la care joci.
Poți avea niveluri diferite de progres la diferite pariuri din același joc și poți comuta între ele prin
modificarea pariului.
FREE SPINS
Poți câștiga 10, 15 sau 20 de Free Spins.
În timpul Free Spins, se activează bonusurile obținute de pe Harta Comorii în jocul principal.
Free Spins se joacă cu același pariu ca și rotirea care le-a activat.
După încheierea Free Spins, jocul începe de la punctul de pornire fără bonusuri active.
CUFĂRUL OMULUI MORT
În timpul Free Spins, poți deschide Cufărul Omului Mort și câștiga o recompensă care este egală cu
pariul total înmulțit cu x200.
Cufărul Omului Mort este închis cu o combinație de 3 lacăte.
Codul de pe lacăt este numărul de puncte de pe fața zarului, adică un număr de la 1 la 6.
Numărul de puncte de pe lacăt este generat aleatoriu de fiecare dată când intri în Free Spins.
Pentru a deschide cufărul, trebuie să desfaci toate cele 3 lacăte.
Pentru a desface lacătul, trebuie să arunci un zar cu același număr de puncte ca și pe lacăt.
Aruncarea zarului are loc numai în rundele câștigătoare.
Lacătele trebuie să fie desfăcute în ordine unul după altul începând cu cel din extrema stângă.
Lacătele desfăcute nu sunt restabilite.
Exemplu: dacă cufărul este închis cu 3 lacăte cu numerele 3, 5, 1 și numărul 5 va fi aruncat la zar
înainte de 3, al doilea lacăt va fi desfăcut mai devreme decât primul.
În caz de câștig, premiul din Cufărul Omului Mort va fi adăugat la câștigurile totale pentru Free Spins.

Payout rules
Liniile pariului câștigător se plătesc în cazul în care simbolurile câștigătoare sunt așezate în succesiune
de la rola din extrema stângă la cea din extrema dreaptă.
Combinațiile câștigătoare se formează din 3 simboluri corespondente.
Câștigul pentru o combinație este egal cu coeficientul înmulțit cu pariul.
Defecțiunile anulează toate jocurile și toate plățile.

