Bine ați venit la regulile jocului Season Sisters!
DESCRIEREA JOCULUI
Season Sisters este un clot video cu 5 role, 3 rânduri. Jocul se joacă cu 20 de linii de plată fixe.
Jocul are 8 simboluri obișnuite, simbol Wild, 4 simboluri bonus Regină și bonusuri mecanice: În
gheț Wild, Floare Wild, Soare Wild și Frunze Wild și 4 tipuri de Free Spins.
Obiectivul este de a roti rolele astfel încât simbolurile să formeze o combinație câștigătoare pe li
niile de plată existente.
Cu cât simbolurile din combinația câștigătoare sunt mai scumpe, cu atât câștigul este mai mare.
Numărul de simboluri necesar pentru a crea: o combinație câștigătoare, coeficientul de câștig și li
niile de plată sunt afișate toate în Tabelul de plată.
CARACTERISTICI
Simbol Wild
Simbolul Wild înlocuiește toate simbolurile obișnuite. Simbolul Wild nu apare pe a 3-a rolă.
Simbolul Wild își schimbă proprietățile și esența în funcție de anotimp.
Bonusurile sezoniere mecanice
Iarnă - Îngheț Wild
Când simbolul Wild apare pe rolă, toate celelalte simboluri sunt înlocuite de simboluri Wild.
Primăvară - Floare Wild
Fiecare simbol Wild primește un multiplicator în funcție de rândul pe care a apărut simbolul Wil
d:
• Rândul de jos: x1
• Rândul din mijloc: x2
• Rândul de sus: x3
Simbolurile Wild care apar pe rândurile de jos și din mijloc se mută cu o poziție în sus pe rolă la
următoarele rotiri. Când se întâmplă acest lucru, multiplicatorii lor cresc cu x1.
Combinațiile câștigătoare cu simbolul Wild cresc în funcție de multiplicator.
Dacă mai multe simboluri Wild cu multiplicatori mai mare de x1 sunt incluse în aceeași combina
ție câștigătoare, multiplicatorii lor sunt adăugați împreună.
Vară - Soare Wild
Fiecare simbol Wild care apare pe role devine lipicios și rămâne pe role între 1 și 3 rotiri.
Toamnă - Frunze Wild
Fiecare simbol Wild care apare pe rolă creează copia sa în oglindă cu multiplicator de x2 pe part
ea opusă a rolelor.
Câștigul pentru combinații cu Wild x2 crește de x2.
Dacă mai multe simboluri Wild cu multiplicatori x2 sunt incluse în aceeași combinație câștigătoa
re, multiplicatorii lor sunt adăugați împreună.

Atenție: schimbarea pariurilor duce la dezactivarea bonusurilor Floare Wild și Soare Wild din ru
nda curentă.
Pentru a recupera bonusurile sezoniere, va trebui să reveniți la valoarea originală a pariului.
În caz contrar, după ce faceți clic pe butonul Rotire, simbolurile Wild își vor pierde proprietățile
bonus și vor dispărea de pe role.
Simboluri Bonus Regină
Există 4 simboluri bonus speciale în joc. Fiecare dintre ele reprezintă regina fiecărui sezon în par
te:
• Hilda - Regina Iernii
• Aileen - Regina Primăverii
• Shamsia - Regina Verii
• Zlata - Regina Toamnei
Simbolurile Regină apar numai pe a 3-a rolă și o acoperă întotdeauna complet.
În propriul anotimp, simbolurile Regină sunt simboluri obișnuite și declanșează bonusuri sezonie
re.
• Hilda apare în Iarnă: bonusul Îngheț Wild este activat pe o rolă aleatorie.
• Aileen apare în Primăvară: simbolurile Wild apar pe rândul de jos al rolelor 1 și 5 și bonusul Fl
oare Wild se activează pe ele.
• Shamsia apare în Vară: simbolurile Wild înlocuiesc 2 simboluri aleatorii, devin lipicioase și ră
mân pe role pentru 3 rotiri.
• Zlata apare în Toamnă: simbolul Wild înlocuiește un simbol aleatoriu de pe role și creează copi
a sa în oglindă cu multiplicator de x2.
Simbolul Regină care apare într-un alt anotimp declanșează schimbări sezoniere și propriul tip de
Free Spins, dar nu înlocuiește simbolurile obișnuite.
4 Anotimpuri - 4 tipuri de Free Spins
Schimbarea anotimpului are loc când simbolurile Regină apar pe a 3-a rolă într-un alt anotimp.
Anotimpul nou începe întotdeauna din Free Spins.
Simbolul Regină rămâne pe rola centrală în timpul Free Spins.
Simbolul Regină înlocuiește toate simbolurile obișnuite și atrage bonusuri sezoniere.
Iarnă - 3 Free Spins
În fiecare Free Spin, bonusul Îngheț Wild se activează pe una sau două role aleatorii.
Primăvară - 3 Free Spins
La începutul Free Spins, 2 simboluri Wild au apărut pe rândul de jos pe rolele 1 și 5.
Acestea urcă la fiecare rotire și multiplicatorii lor cresc la x2 și x3.
Vară - 4 Free Spins
În fiecare Free Spin, un nou simbol Wild apare pe role.

Simbolurile Wild devin lipicioase și rămân pe role până la sfârșitul Free Spins.
Toamnă - 3 Free Spins
În fiecare Free Spin, un simbol Wild apare în locuri aleatorii pe role și creează o copie în oglindă
cu un multiplicator de x2.
Free Spins se joacă cu același pariu ca și rotirea care activează.
MODUL DE JOC
Sold - Afișează soldul contului tău. Dă clic pe Sold pentru a face o depunere.
Pariu - Afișează valoarea pariului pentru o rotire. Dă clic pe butoanele plus și minus sau pe valoa
rea pariului pentru a seta pariul.
Rotire - Când ești gata să trimiți pariul, dă clic pe Rotire pentru a începe jocul. Suma pariului est
e dedusă din soldul tău și runda jocului începe.
Joc automat - Menține apăsat butonul Rotire pentru a alege numărul de rotiri automate. Numărul
selectat de rotiri începe automat cu aceeași valoare a pariului ca rotirea în timpul căreia este activ
at modul rotiri automate. Poți da clic pe butonul Rotire din nou în orice moment pentru a opri rot
irile automate. Poți alege condiții suplimentare pentru a opri jocul automat din Setări joc.
Câștig - Afișează câștigul pentru rotirea curentă sau ultimul pas de plată a câștigului.
Tabel de plată - Afișează toți coeficienții pentru fiecare combinație de simboluri, descrierea carac
teristicilor jocului și toate informațiile despre liniile de plată. Dă clic pe butonul Info pentru a des
chide Tabelul de plată.
Dând clic pe butonul Setări (angrenaj), poți deschide interfața de setări a jocului și schimba setări
le de sunet, introducere, vizuale și rotire automată.
Modul glisare - Glisează în jos pentru a roti rolele. Apasă lung oriunde pe role pentru a deschide
panoul de rotire automată.
Poți porni/opri oricând sunetul, porni/opri modul turbo și intra/ieși din ecranul complet din colțul
din dreapta jos.
CUM SE CALCULEAZĂ CÂȘTIGURILE LINIEI DE PLATĂ
• Calculează numărul de simboluri identice formate în ordine pe linia de plată de la rola din extre
ma stângă la cea din dreapta.
• Verifică coeficientul pentru numărul corespunzător de simboluri afișate în Tabelul de plată.
• Câștigul liniei de plată este egal cu coeficientul înmulțit cu pariul.
• Se plătește doar cel mai mare câștig de pe linia de plată.
RANDAMENTUL PENTRU JUCĂTOR
Randamentul teoretic general pentru jucător este de $[RTP_VALUE]%.
RANDOMIZAREA
Rolele sunt rotite cu șansă egală pentru fiecare poziție de oprire dată de un generator de numere a
leatoriu. Pentru informații suplimentare, vizitează http://evoplay.games/RNG.
INFORMAȚII SUPLIMENTARE
Defecțiunea anulează toate jocurile și plățile.
Regulile jocului din 10.21.2019.

