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HERNÝ PLÁN VIDEOHIER MULTI LOTTO SÉRIA III
1. Základné ustanovenia

1.

Systém videohier tvoria: terminály, server prevádzkovateľa, ktorého súčasťou je centrálny počítačový
systém (ďalej len CPS) a záložný počítačový systém (ďalej len ZPS), koncové zariadenia umožňujúce
on-line prístup a elektronické komunikačné siete. Do systému môžu byť zapojené aj samoobslužné
overovacie terminály s centrálnou kasou, ak je táto možnosť v systéme aktivovaná.

2.

Jednotlivé terminály videohier sú obsluhované samotným hráčom, pričom nad priebehom hazardnej hry
je prostredníctvom CPS alebo ZPS umožnená stála kontrola pracovníkom prevádzkovateľa, prípadne
tiež orgánom oprávneným vykonávať dozor.

3.

Vo všetkých hazardných hrách systému videohier MULTI LOTTO SYSTEM rozhoduje o výhre výlučne
náhoda. Výherné kombinácie žrebuje CPS.

4.

CPS alebo ZPS umožňuje uschovávať kontrolné záznamy o všetkých termináloch. Terminály sú
automaticky zablokované v prípade odpojenia od CPS alebo ZPS.

5.

Terminály prijímajú hotovosť. Hráč má možnosť akumulovať a vyhrať kredity. Terminál vytláča výhernú
potvrdenku, ktorú si hráč môže sám preplatiť cez samoobslužný overovací terminál s centrálnou kasou
(ak je do systému pripojený), alebo dať vyplatiť priamo pokladňou prevádzky, resp. spoločnosťou SLOVMATIC, spol. s r.o..

6.

Hranie na termináloch je povolené len počas otváracích hodín prevádzky, kde je terminál umiestnený a
to osobám starším ako 18 rokov. Osobám do 18 rokov a zamestnancom spoločnosti SLOV-MATIC, spol.
s r.o. je hranie na termináloch zakázané.

7.

Terminál umožňuje prerušenie hazardnej hry bez možnosti začať novú hazardnú hru v prípade jeho
poruchy, alebo odpojenia od CPS alebo ZPS a zároveň vyplatenie výhry, ak bola dosiahnutá pred
prerušením hazardnej hry, alebo vrátenie vkladu z prerušenej hazardnej hry. Pri poruche terminálu
spôsobenej hráčom, vklady do terminálu prepadajú v prospech SLOV-MATIC, spol. s r.o.. Pri poruche
nespôsobenej hráčom sú vklady do hazardnej hry vrátené. Prevádzkovateľ je oprávnený jednotlivé hry
v systéme aktivovať, alebo deaktivovať bez zmeny herného plánu.

8.

Hráč uzatvorením stávky na termináli potvrdzuje, že sa zoznámil s týmto herným plánom a riadi sa ním.
Pri sporoch vyplývajúcich z uzavretých stávok sa neprihliada na tvrdenia hráča, že nepozná tento herný
plán, prípadne, že si ho zle vyložil. Záväzný výklad tohto herného plánu poskytuje spoločnosť SLOVMATIC, spol. s r.o., v súčinnosti s ÚRHH.
2. Ako hrať na termináli

1.

Hráč vloží príslušné mince alebo bankovky do terminálu. Tiež je možné vložiť kredit do terminálu
obsluhou pomocou kreditného kľúča/karty obsluhy, ak je táto funkcia nastavená na termináli.

2.

Terminál prijíma mince: 50 cent, 1 a 2,- Eur, 5,- až 500,- Eur bankovky a potvrdenky (z terminálu
videohier alebo zo samoobslužného overovacieho terminálu s centrálnou kasou – podľa nastavenia
systému), ak na termináli nie sú jednotlivé mince, bankovky alebo potvrdenky deaktivované.

3.

Hráč si dotykom vyberá hazardnú hru z hlavného MENU na obrazovke terminálu.

4.

Vybraná hazardná hra sa ukáže s tabuľkou výhier, počtom kreditov, počtom stavených kreditov, počtom
vyhraných kreditov.

5.

Hráč si môže prečítať pravidlá hazardnej hry stlačením príslušného tlačidla.

6.

Každá hazardná hra sa hrá podľa ďalej uvedených pravidiel určených spoločnosťou SLOV-MATIC, spol.
s r.o..

7.

Stávka do každej hazardnej hry je vo voliteľnom rozsahu 0,10 Eur až 10 Euro, min. stávka je 0,10 Euro.
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3. Ako si vybrať výhru
Hráč si môže vybrať svoju výhru kedykoľvek po ukončení aktuálnej hazardnej hry vytlačením výhernej
potvrdenky a následne ju preplatiť u obsluhy terminálu overením potvrdenky cez terminál videohier,
prostredníctvom samoobslužného overovacieho terminálu s centrálnou kasou, ak je súčasťou systému, alebo
u obsluhy terminálu výplatným kľúčom/kartou obsluhy (podľa nastavenia systému). Keď terminál vytlačí
výhernú potvrdenku, hráč postupuje podľa článku 4. Vyplácanie výhier.
4. Vyplácanie výhier
1.

Hráč si vytlačí potvrdenku, ktorú:
a) môže načítať do kreditu terminálu videohier (ak je táto možnosť v systéme aktivovaná),
b) dá preplatiť obsluhe,
c) si sám môže preplatiť cez samoobslužný overovací terminál s centrálnou kasou (ak je do systému
pripojený).

2.
a) Obsluha overí potvrdenku na CPS prostredníctvom terminálu, na ktorom bol vytlačený.
b) Samoobslužný overovací terminál s centrálnou kasou overí potvrdenku na CPS.
3.

Keď sa overí tiket a potvrdí, že tiket je platný, obsluha prevádzky alebo samoobslužný overovací terminál
centrálnou kasou vyplatí výhru podľa nasledujúcich pravidiel:
a) do 300,- Eur pokladňa vyplatí výhru v hotovosti.
b) do 1 600,- Eur pokladňa môže vyplatiť výhru v hotovosti, pokiaľ má dostatok finančných prostriedkov,
alebo vystaví doklad o výhre a výhra bude vyplatená do 3 pracovných dní.
c) výhry 1 600,- Eur a vyššie môže vyplácať spoločnosť SLOV-MATIC, spol. s r.o. poštovou poukážkou
alebo bankovým prevodom na účet výhercu do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia nároku na výhru,
d) do 5 000,- Eur môže vyplatiť výhru v hotovosti, pokiaľ má dostatok finančných prostriedkov, alebo
spoločnosť SLOV-MATIC, spol. s r.o.. vyplatí výhru niektorou formou bezhotovostného platobného styku
do 3 dní odo dňa uplatnenia nároku na výhru.
e) Samoobslužný overovací terminál s centrálnou kasou vyplatí výhry iba v určených bankovkách a
rozdiel (mincový rozdiel alebo rozdiel spôsobený nedostatkom bankoviek v samoobslužnom overovacom
termináli s centrálnou kasou – podľa typu a nastavenia samoobslužného overovacieho terminálu s
centrálnou kasou) oproti vyplácanej výhre vyplatí formou potvrdenky, ktorú si hráč dá overiť a preplatiť
obsluhou prevádzky, alebo načíta do kreditu terminálu videohier (ak je táto možnosť v systéme
aktivovaná).
f) výhry nad 5 000,- Eur z jednej hazardnej hry nemôžu byť vyplatené v hotovosti, ale len niektorou
formou bezhotovostného platobného styku (v zmysle zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb
v hotovosti).

4.

Výhry bez potvrdenky nemôžu byť vyplatené.

5.

Chybné potvrdenky sa považujú za nevýherné a nemôžu byť vyplatené. Za chybné sa považujú
potvrdenky zmenené alebo upravené, nečitateľné alebo nevytlačené terminálom.

6.

Na účely vystavenia poštovej poukážky alebo bankového prevodu musí hráč predložiť platný preukaz
totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas), resp. číslo bankového účtu.

7.

Všetky výhry sa riadia platnou tabuľkou výhier pre danú hazardnú hru a stávku. Tabuľky výhier sú
zobrazené na obrazovke v jednotlivých hazardných hrách a dynamicky sa menia pre danú stávku.

8.

Platnosť potvrdenky (lehota na uplatnenie nároku na výhru) je 30 dní.
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5. Reklamácie
1.

Ak hráčovi nebola vyplatená výhra, môže túto skutočnosť písomne reklamovať do 15 dní odo dňa
skončenia lehôt na uplatnenie nároku na výhru uvedených v ustanovení článku 4 – Vyplácanie
výhier tohto herného plánu.

2.

Dátumom rozhodujúcim pre posúdenie lehoty písomnej reklamácie je podací dátum poštovej pečiatky
listu, ktorým bola reklamácia uplatnená.

3.

Reklamácie iného druhu musí hráč uplatniť ústne u obsluhy terminálu bezprostredne po reklamovanej
udalosti.

4.

Ak ústna reklamácia nie je vybavená kladne, hráč môže túto skutočnosť reklamovať písomne do 15 dní u
prevádzkovateľa. V reklamácii hráč musí okrem iného uviesť názov a adresu prevádzky, presný popis
javu, presný dátum a čas.

5.

Výsledok reklamačného konania písomne oznámi prevádzkovateľ priamo hráčovi do 15 dní od dátumu
podania písomnej reklamácie.

6.

Proti spôsobu vybavenia reklamácie môže hráč podať námietky do 15 dní odo dňa, kedy
bol vyrozumený o výsledku reklamačného konania. O námietkach rozhodne riaditeľ spoločnosti SLOVMATIC, spol. s r.o. v lehote do 15 dní od ich doručenia.

6. Popis terminálu
Informačné pole:
KREDIT: aktuálny stav, tu sa zobrazujú všetky vložené bankovky a mince.
VÝHRA: tu sú zobrazené všetky získané výhry.
STÁVKA: aktuálna stávka na hazardnú hru.
INFORMAČNÉ POLE: zobrazenie informácií o hazardnej hre.
Ovládacie prvky systému touch screen (dotyková obrazovka) a hlavné ovládacie tlačidlá:
KABINET E-NEON










ŠTART / ZOBRAŤ – spustenie hazardnej hry/pripísanie výhry do kreditu / potvrdenie výberu
bonusového symbolu
STÁVKA+ / RISK – zvýšenie výšky stávky/spustenie násobnej hry „Risk“ / rozdelenie výhry v násobnej
hre „Risk“ / výber bonusového symbolu
STÁVKA- – výber bonusového symbolu na 1. valci zľava/zníženie výšky stávky
LÍNIA+ – výber bonusového symbolu na 2. valci zľava / voľba čiernej karty v hazardnej hre „Risk“
LÍNIA- – výber bonusového symbolu na 3. valci zľava / voľba červenej karty v hazardnej hre „Risk“
NÁPOVEDA – výber bonusového symbolu na 4. valci zľava / popis a pravidlá hry
AUTOŠTART – výber bonusového symbolu na 5. valci zľava / spustenie hry v režime Autoštart
SPÄŤ – návrat do hlavnej ponuky hier
VYPLATIŤ – vyplatenie kreditu
KABINET E-LINK







ŠTART / AUTO / ZOBRAŤ – spustenie hazardnej hry/pripísanie výhry do kreditu / spustenie hry v režime
Autoštart
STÁVKA / NÁSOBIŤ – zvýšenie výšky stávky / spustenie násobnej hry „Risk“ / rozdelenie výhry
v násobnej hre „Risk“
SPÄŤ / ĎALŠIE HRY – návrat do hlavnej ponuky hier
HOLD1 – výber bonusového symbolu na 1. valci zľava / voľba čiernej karty v hazardnej hre „Risk“
HOLD2 – výber bonusového symbolu na 2. valci zľava
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HOLD3 – výber bonusového symbolu na 3. valci zľava
HOLD4 – výber bonusového symbolu na 4. valci zľava
HOLD5 – výber bonusového symbolu na 5. valci zľava / voľba červenej karty v hazardnej hre „Risk“
NÁPOVEDA / VYPLATIŤ – vyplatenie kreditu / popis a pravidlá hry

Ikony všetkých voliteľných hazardných hier sú zobrazené v hlavnom menu. Je možné ich zvoliť pomocou
tlačidla ŠTART alebo dotykom na ikonu danej hazardnej hry.

Terminál videohier Multi Lotto séria III obsahuje nasledujúce hazardné hry:

NICE PRICE

DOUBLE GAME 2

MULTIPLAY 81

MULTI 5

JEWELS QUEST 2

HUNTER´S DREAM 2

TRIPLE WILD 7

AFTER DARK

TREASURE BOX 2

FLAMING SPINS

WILD COOKIES

PIRATE ADVENTURES

Prevádzkovateľ môže deaktivovať schválenú hazardnú hru a prémiovú hazardnú hru bez úpravy
herného plánu.

7. Záverečné ustanovenia

1. Spoločnosť SLOV-MATIC, spol. s r.o., ako prevádzkovateľ týchto videohier môže po predchádzajúcom
súhlase ÚRHH vydať zmeny alebo doplnky k tomuto hernému plánu.

2.

Tento herný plán nadobúda platnosť dňom 18.05.2021
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NICE PRICE
Základné údaje: Je to 4-valcová hazardná hra s 3 symbolmi na každom valci, ktorá má v prípade 3 výherných
symbolov 27 výherných línií (criss-cross) a v prípade 4 výherných symbolov až 81 výherných línií (criss-cross).
Možné stávky sú od 0,10 € až 10 €. Maximálna výhra z hazardnej hry je 2 000 €. 3 alebo viac zhodných
symbolov na výhernej línii vytvára výhernú kombináciu. Výhra je platná len pre najvyššiu výhernú kombináciu na
výhernej línii. Všetky výherné kombinácie sú dosahované zľava doprava. Výhry na viacerých výherných líniách sa
sčítajú.
Tabuľka výhier v € pri stávke 0,10 €

Symbol

Výhry
3 symboly
1,60

4 symboly
16,00

Melón

0,60

6,00

Hrozno

0,40

4,00

Citrón

0,10

0,40

Slivka

0,10

0,40

Čerešne

0,10

0,40

Pomaranč

0,10

0,40

BAR

0,10

0,20

Sedmička

Hlavná hazardná hra: Hru je možné spustiť, len ak je v políčku KREDIT dostatočná suma pre zvolenú stávku. Po
zvolení stávky a stlačení tlačidla ŠTART sa zvolená stávka odpočíta z políčka KREDIT a začnú sa otáčať opticky
znázornené valce. Ak sa po zastavení ukáže na valcoch aspoň jedna výherná kombinácia znázornená v tabuľke
výhier, výhra je zobrazená v políčku VÝHRA a môže byť prepísaná do políčka KREDIT, alebo hráč môže hrať
násobnú hazardnú hru „RISK“. Ak po zastavení nie je na valcoch žiadna výherná kombinácia, hra sa považuje za
ukončenú. Po ukončení hry je terminál ihneď pripravený na novú hru.
Symbol W je divoký symbol (Wild), ktorý nahrádza akýkoľvek symbol na výhernej línií. Každý aktívny symbol W
na výhernej línií násobí líniovú výhru, ktorej je súčasťou, 2x (dva symboly W vo výhernej kombinácii násobia
líniovú výhru 4x a tri symboly W vo výhernej kombinácii násobia líniovú výhru 8x).
Bonusová funkcia BONUSOVÉ RÁMČEKY (BONUS FRAMES):
3 alebo 4 zhodné symboly podľa Tabuľky výhier v bonusových rámčekoch vytvárajú dodatočnú bonusovú
výhernú kombináciu. Pozícia bonusových rámčekov na valcoch je náhodná a mení sa pri každej hazardnej hre.
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MULTIPLAY 81
Základné údaje: Je to 4-valcová hazardná hra s 3 symbolmi na každom valci, ktorá má v prípade 3 výherných
symbolov 27 výherných línií (criss-cross) a v prípade 4 výherných symbolov až 81 výherných línií (criss-cross).
Možné stávky sú od 0,10 € do 10 €. Maximálna výhra z hazardnej hry je 2 000 €. 3 alebo viac zhodných
symbolov na výhernej línii vytvára výhernú kombináciu. Výhra je platná len pre najvyššiu výhernú kombináciu na
výhernej línii. Všetky výherné kombinácie sú dosahované zľava doprava. Výhry na viacerých výherných líniách sa
sčítajú.
Tabuľka výhier v € pri stávke 0,10 €

Symbol

Výhry
3 symboly
1,60

4 symboly
16,00

Melón

0,60

6,00

Hrozno

0,40

4,00

Citrón

0,10

0,40

Slivka

0,10

0,40

Čerešne

0,10

0,40

Pomaranč

0,10

0,40

BAR

0,10

0,20

Sedmička

Multiplikačná tabuľka symbolu MULTIPLAY vo výhernej kombinácii

Symbol
MULTIPLAY

1 symbol
výhra x2

Násobenie výhry
2 symboly
výhra x4

3 symboly
výhra x8

Hlavná hazardná hra: Hru je možné spustiť, len ak je v políčku KREDIT dostatočná suma pre zvolenú stávku. Po
zvolení stávky a stlačení tlačidla ŠTART sa zvolená stávka odpočíta z políčka KREDIT a začnú sa otáčať opticky
znázornené valce. Ak sa po zastavení ukáže na valcoch aspoň jedna výherná kombinácia znázornená v tabuľke
výhier, výhra je zobrazená v políčku VÝHRA a môže byť prepísaná do políčka KREDIT, alebo hráč môže hrať
násobnú hazardnú hru „RISK“. Ak po zastavení nie je na valcoch žiadna výherná kombinácia, hra sa považuje za
ukončenú. Po ukončení hry je terminál ihneď pripravený na novú hru.
Symbol MULTIPLAY je divoký symbol a nahrádza všetky symboly na výhernej línii. Každý z aktívnych
symbolov MULTIPLAY zdvojnásobí výhru na výhernej línii.
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MULTI 5
Základné údaje: Je to 5-valcová hazardná hra so 4 symbolmi na každom valci a 20 výhernými líniami. Možné
stávky sú od 0,10 € do 10 €. Maximálna výhra z hazardnej hry je 2 500 €. 2 alebo viac zhodných symbolov na
výhernej línii vytvára výhernú kombináciu. Výhra je platná len pre najvyššiu výhernú kombináciu na výhernej
línii. Všetky výherné kombinácie sú dosahované zľava doprava. Výhry na viacerých výherných líniách sa sčítajú.
Tabuľka výhier v € pri stávke 0,10 €
Symbol

3x

4x

5x

Červená 7

4,00

16,00

20,00

Žltá 7

1,60

6,00

16,00

$

0,60

1,60

4,00

3x Bar

0,10

0,40

0,60

2x Bar

0,10

0,40

0,60

Bar

0,10

0,20

0,40

Čerešne

0,10

0,20

0,40

Multiplikátor / Joker

Multiplikátor / Joker

Multiplikátor / Joker

Multi5

Hlavná hazardná hra: Hru je možné spustiť, len ak je v políčku KREDIT dostatočná suma pre zvolenú stávku.
Po zvolení stávky a stlačení tlačidla ŠTART sa zvolená stávka odpočíta z políčka KREDIT a začnú sa otáčať
opticky znázornené valce. Ak sa po zastavení ukáže na valcoch aspoň jedna výherná kombinácia znázornená v
tabuľke výhier, výhra je zobrazená v políčku VÝHRA a môže byť prepísaná do políčka KREDIT, alebo hráč
môže hrať násobnú hazardnú hru „RISK“. Ak po zastavení nie je na valcoch žiadna výherná kombinácia, hra sa
považuje za ukončenú. Po ukončení hry je terminál ihneď pripravený na novú hru.
Symbol Multi5 je divoký symbol a nahrádza všetky symboly okrem THREE, REEL a BONUS symbolu. Každý
aktívny Multi5 symbol násobí výhru 2x. l
Bonus - Keď sa objavia celé nápisy (symboly) THREE, REEL a BONUS naraz na 2., 3. a 4. valci, potom hráč
získa 10 bonusových hier zdarma. Bonusové hry sa odohrávajú na troch prostredných valcoch s 3 symbolmi na
každom valci. V priebehu bonusových hier je aktívnych 27 výherných línií (criss-cross).
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AFTER DARK
Základné údaje: Je to 5-valcová hazardná hra s 3 symbolmi na každom valci a 5 výhernými líniami. Možné
stávky sú od 0,10 € do 10 €. Maximálna výhra z hazardnej hry je 5 080 €. 2 alebo viac zhodných symbolov na
výhernej línii vytvára výhernú kombináciu. Výhra je platná len pre najvyššiu výhernú kombináciu na výhernej línii.
Všetky výherné kombinácie sú dosahované zľava doprava. Výhry na viacerých výherných líniách sa sčítajú.
Tabuľka výhier v € pri stávke 0,10 €
Symbol

5x

4x

3x

2x

Upír

50,00

12,80

1,60

0,80

Upírka

25,60

3,20

1,20

0,60

Byvol

12,80

1,60

0,80

0.40

Kocúr

6,40

1,20

0,60

0,30

Vták

3,20

0,80

0,40

-

A, K

1,60

0,60

0,30

-

Q, J

0,80

0,40

0,20

-

10, 9

0,40

0,20

0,10

-

Hlavná hazardná hra: Hru je možné spustiť, len ak je v políčku KREDIT dostatočná suma pre zvolenú stávku. Po
zvolení stávky a stlačení tlačidla ŠTART sa zvolená stávka odpočíta z políčka KREDIT a začnú sa otáčať opticky
znázornené valce. Ak sa po zastavení ukáže na valcoch aspoň jedna výherná kombinácia znázornená v tabuľke
výhier, výhra je zobrazená v políčku VÝHRA a môže byť prepísaná do políčka KREDIT, alebo hráč môže hrať
násobnú hazardnú hru „RISK“. Ak po zastavení nie je na valcoch žiadna výherná kombinácia, hra sa považuje za
ukončenú. Po ukončení hry je terminál ihneď pripravený na novú hru.
WILD symbol je divoký symbol a nahrádza všetky ostatné symboly. Wild symbol je rozširujúci. Pokiaľ sa zastaví
na ktorejkoľvek pozícii, v prípade možnej výhernej kombinácie rozšíri sa aj na zostávajúce pozície na danom
valci.
Výhry za symboly Q, J, 10, 9 sú násobené extra multiplikátorom pri nasledujúcich výherných kombináciách:
VÝHRA x5

VÝHRA x4

VÝHRA x3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ľubovoľný
symbol

X

X

X

Ľubovoľný Ľubovoľný
symbol
symbol

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ľubovoľný
symbol

X

X

X

Ľubovoľný Ľubovoľný
symbol
symbol

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ľubovoľný
symbol

X

X

X

Ľubovoľný Ľubovoľný
symbol
symbol
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TREASURE BOX 2
Základné údaje: Je to 5-valcová hazardná hra s 3 symbolmi na každom valci a 10 výhernými líniami. Možné
stávky sú od 0,10 € do 10 €. Maximálna výhra z hazardnej hry je 10 000 €. 2 alebo viac zhodných symbolov na
výhernej línii vytvára výhernú kombináciu. Výhra je platná len pre najvyššiu výhernú kombináciu na výhernej línii.
Všetky výherné kombinácie sú dosahované zľava doprava. Výhry na viacerých výherných líniách sa sčítajú.
Tabuľka výhier v € pri stávke 0,10 €

Symbol
Sedmička
Melón
Trezor
Hrozno
Slivka
Pomaranč
Hviezda – Scatter
Čerešne

Výhry
2 symboly
0,10

3 symboly
2,00
1,00
Bonus / náhodne
0,40
0,40
0,40
0,20
0,40

4 symboly
20,00
4,00
Bonus / náhodne
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

5 symbolov
100,00
10,00
Bonus / náhodne
4,00
4,00
4,00
5,00
4,00

Hlavná hazardná hra: Hru je možné spustiť, len ak je v políčku KREDIT dostatočná suma pre zvolenú stávku. Po
zvolení stávky a stlačení tlačidla ŠTART sa zvolená stávka odpočíta z políčka KREDIT a začnú sa otáčať opticky
znázornené valce. Ak sa po zastavení ukáže na valcoch aspoň jedna výherná kombinácia znázornená v tabuľke
výhier, výhra je zobrazená v políčku VÝHRA a môže byť prepísaná do políčka KREDIT, alebo hráč môže hrať
násobnú hazardnú hru „RISK“. Ak po zastavení nie je na valcoch žiadna výherná kombinácia, hra sa považuje za
ukončenú. Po ukončení hry je terminál ihneď pripravený na novú hru.
3 a viac scatter symbolov HVIEZDA naprieč všetkými valcami a na akejkoľvek pozícii tvorí výhernú kombináciu.
Bonus: Keď sa objavia tri alebo viac Trezorov na výhernej línii na valcoch, je spustený Bonus Feature (bonusová
hra). Hráč musí otvoriť Trezory, ktoré sú ukázané na displeji. V každom Trezore je umiestnená náhodná Mystery
výhra (hodnota je určená v rozmedzí minimálnej a maximálnej výhry podľa výhernej tabuľky pre aktuálnu výšku
stávky) alebo koniec bonusovej hry.

__________________________________________________________________________________________
Herný plán schválil Úrad pre reguláciu hazardných hier
Zákaz hrania osobám do 18 rokov.

- 10 HERNÝ PLÁN VIDEOHIER Multi Lotto séria III
___________________________________________________________________________
20.0 JSK

TRIPLE WILD 7
Základné údaje: Je to 3-valcová hazardná hra s 3 symbolmi na každom valci a 5 výhernými líniami. Možné
stávky sú od 0,10 € do 10 €. Maximálna výhra z hazardnej hry je 5 000 €. 3 zhodné symboly na výhernej línii
vytvárajú výhernú kombináciu. Výhra je platná len pre najvyššiu výhernú kombináciu na výhernej línii. Všetky
výherné kombinácie sú dosahované zľava doprava. Výhry na viacerých výherných líniách sa sčítajú.
Tabuľka výhier v € pri stávke 0,10 €

Symbol
3x 777
3x Melón
3x Hrozno
3x Slivka
3x Pomaranč
3x Citrón
3x Čerešne
3x Zvon - Mystery (scatter)

Výhry
10,00
1,60
0,80
0,40
0,30
0,20
0,20
Mystery Hra Random (náhodne) 0,20 – 10,00

Hlavná hazardná hra: Hru je možné spustiť, len ak je v políčku KREDIT dostatočná suma pre zvolenú
stávku. Po zvolení stávky a stlačení tlačidla ŠTART sa zvolená stávka odpočíta z políčka KREDIT a začnú sa
otáčať opticky znázornené valce. Ak sa po zastavení ukáže na valcoch aspoň jedna výherná kombinácia
znázornená v tabuľke výhier, výhra je zobrazená v políčku VÝHRA a môže byť prepísaná do políčka KREDIT,
alebo hráč môže hrať násobnú hazardnú hru „RISK“. Ak po zastavení nie je na valcoch žiadna výherná
kombinácia, hra sa považuje za ukončenú. Po ukončení hry je terminál ihneď pripravený na novú hru.
“Zvon - Mystery (scatter)” funguje ako scatter symbol. 3 “Zvon - Mystery (scatter)” symboly kdekoľvek na
valcoch spustí mystery hru s náhodnou hodnotou výhry v rozsahu podľa výhernej tabuľky.
Symbol 777 je divoký symbol. Každý aktívny Symbol 777 nahrádza všetky ostatné symboly na danom valci,
okrem scatter symbolu. Keď príde výhra s divokým symbolom 777, potom sa valec s týmto symbolom ešte raz
roztočí a objavia sa symboly 777 na všetkých 3 pozíciách. Každý aktívny divoký symbol 777 na výhernej línii
násobí výhru 2x.
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HUNTER´S DREAM 2
Základné údaje: Je to 5-valcová hazardná hra s 3 symbolmi na každom valci a 20 výhernými líniami. Možné
stávky sú od 0,10 € do 10 €. Maximálna výhra z hazardnej hry je 4 000 €. 2 alebo viac zhodných symbolov na
výhernej línii vytvára výhernú kombináciu. Výhra je platná len pre najvyššiu výhernú kombináciu na výhernej
línii. Všetky výherné kombinácie sú dosahované zľava doprava. Výhry na viacerých výherných líniách sa sčítajú.
Tabuľka výhier v € pri stávke 0,10 €

Symbol

5x

4x

3x

2x

LOVEC

20,00

6,00

4,00

2,00

VLK

8,00

3,20

1,60

0,80

BIZÓN

3,20

1,60

0,80

-

OROL

2,40

0,80

0,40

-

A, K

1,60

0,60

0,20

-

Q, J

0,80

0,40

0,10

-

10, 9

0,40

0,20

0,10

-

Hlavná hazardná hra: Hru je možné spustiť, len ak je v políčku KREDIT dostatočná suma pre zvolenú stávku. Po
zvolení stávky a stlačení tlačidla ŠTART sa zvolená stávka odpočíta z políčka KREDIT a začnú sa otáčať opticky
znázornené valce. Ak sa po zastavení ukáže na valcoch aspoň jedna výherná kombinácia znázornená v tabuľke
výhier, výhra je zobrazená v políčku VÝHRA a môže byť prepísaná do políčka KREDIT, alebo hráč môže hrať
násobnú hazardnú hru „RISK“. Ak po zastavení nie je na valcoch žiadna výherná kombinácia, hra sa považuje za
ukončenú. Po ukončení hry je terminál ihneď pripravený na novú hru.
OHEŇ je divoký symbol a nahrádza všetky symboly okrem scatter symbolu. Každý aktívny symbol OHEŇ na
výhernej línii násobí výhru 2x.
Bonus Sticky Free Extra Spins - 3 scatter-bonus symboly CHATA na prostredných 3 valcoch spúšťajú 10
bonusových zdarma hier Sticky Free Extra Spins. V priebehu Sticky Free Extra Spins bonusu sú všetky výherné
kombinácie zastavené a otáčajú sa iba zvyšné valce so šancov zvýšiť už dosiahnutú výhru. Každá výherná
kombinácia je takto pridržaná a hráč získa extra otočenia zvyšných symbolov (Extra Spins) nad rámec
obdržaných bonusových hier zdarma. Potom sa znovu roztočia zvyšné valce a pridávajú ďalšie výhry k výhram už
dosiahnutým. Extra Spins končí, keď príde prvá nevýherná kombinácia. Výhry z Extra Spins sú potom pripísané
do výhier. V priebehu bonusovej hry Sticky Free Extra Spins je možné vyhrať ďalších 10 bonusových hier. Všetky
bonusové hry sú hrané vždy za rovnakú stávku aká bola u hry, ktorá prvý Sticky Free Extra Spins bonus spustila.
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JEWELS QUEST 2
Základné údaje: Je to 5-valcová hazardná hra s 3 symbolmi na každom valci a 20 výhernými líniami. Možné
stávky sú od 0,10 € do 10 €. Maximálna výhra z hazardnej hry je 10 000 €. 3 alebo viac zhodných symbolov na
výhernej línii vytvára výhernú kombináciu. Výhra je platná len pre najvyššiu výhernú kombináciu na výhernej línii.
Všetky výherné kombinácie sú dosahované zľava doprava, sprava doľava a stredom. Výhry na viacerých
výherných líniách sa sčítajú.
Tabuľka výhier v € pri stávke 0,10 €
SYMBOL
Zlatá maska
A, K
Q, J
10, 9

5x
1,50
1,00
0,40
0,30

4x
1,00
0,50
0,30
0,20

3x
0,50
0,20
0,10
0,10

Hlavná hazardná hra: Hru je možné spustiť, len ak je v políčku KREDIT dostatočná suma pre zvolenú stávku. Po
zvolení stávky a stlačení tlačidla ŠTART sa zvolená stávka odpočíta z políčka KREDIT a začnú sa otáčať opticky
znázornené valce. Ak sa po zastavení ukáže na valcoch aspoň jedna výherná kombinácia znázornená v tabuľke
výhier, výhra je zobrazená v políčku VÝHRA a môže byť prepísaná do políčka KREDIT, alebo hráč môže hrať
násobnú hazardnú hru „RISK“. Ak po zastavení nie je na valcoch žiadna výherná kombinácia, hra sa považuje za
ukončenú. Po ukončení hry je terminál ihneď pripravený na novú hru.
Symboly vo výhernej kombinácii explodujú (zmiznú) a sú nahradené novými symbolmi zhora (kaskády). Hráč
môže vyhrať kaskády maximálne desaťkrát.
Symbol ZELENÁ MASKA (Green Mask) je divoký symbol a nahrádza všetky ostatné symboly okrem scatter
symbolu ČERVENÁ MASKA (Red Mask). Každý aktívny divoký symbol ZELENÁ MASKA (Green Mask) na
výhernej línii zdvojnásobí výhru.
Bonusová hazardná hra MYSTERY GAME: Pokiaľ sa kdekoľvek na obrazovke (scatter) objavia na valcoch 3, 4
alebo 5 symbolov ČERVENÁ MASKA (Red Mask), hráč vyhráva bonusovú hazardnú hru MYSTERY GAME. V jej
priebehu si hráč musí otvoriť získané symboly ČERVENÁ MASKA (Red Mask), ktoré sú na obrazovke. V každom
symbole ČERVENÁ MASKA (Red Mask) je umiestnená náhodná Mystery výhra (podľa umiestneného typu
diamantu v symbole ČERVENÁ MASKA (Red Mask)) alebo koniec bonusovej hazardnej hry (ak si hráč zvolí
symbol ČERVENÁ MASKA (Red Mask) bez diamantu).
Tabuľka výhier v € pre bonusovú hazardnú hru MYSTERY GAME pri stávke 0,10 €
SYMBOL

VÝHRY

Žltý diamant

0,50

Červený diamant

1,00

Zelený diamant

1,50

Modrý diamant

2,00

Šedý diamant

2,50
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DOUBLE GAME 2
Základné údaje: Je to 5-valcová hazardná hra s 3 symbolmi na každom valci a 20 výhernými líniami. Možné
stávky sú od 0,10 € do 10 €. Maximálna výhra z hazardnej hry je 3 000 €. 2 alebo viac zhodných symbolov na
výhernej línii vytvára výhernú kombináciu. Výhra je platná len pre najvyššiu výhernú kombináciu na výhernej línii.
Všetky výherné kombinácie sú dosahované zľava doprava. Výhry na viacerých výherných líniách sa sčítajú.
Tabuľka výhier v € pri stávke 0,10 €
SYMBOL

5x

4x

3x

2x

Červená 7

20,00

6,00

4,00

2,00

Žltá 7

8,00

3,20

1,60

0,80

Melón

3,20

1,60

0,80

-

Hrozná

2,40

0,80

0,40

-

Pomaranč, Slivka

1,60

0,60

0,20

-

Čerešne, Citrón

0,80

0,40

0,10

-

Zlatý BAR, Strieborný BAR

0,40

0,20

0,10

-

Hlavná hazardná hra: Hru je možné spustiť, len ak je v políčku KREDIT dostatočná suma pre zvolenú stávku. Po
zvolení stávky a stlačení tlačidla ŠTART sa zvolená stávka odpočíta z políčka KREDIT a začnú sa otáčať opticky
znázornené valce. Ak sa po zastavení ukáže na valcoch aspoň jedna výherná kombinácia znázornená v tabuľke
výhier, výhra je zobrazená v políčku VÝHRA a môže byť prepísaná do políčka KREDIT, alebo hráč môže hrať
násobnú hazardnú hru „RISK“. Ak po zastavení nie je na valcoch žiadna výherná kombinácia, hra sa považuje za
ukončenú. Po ukončení hry je terminál ihneď pripravený na novú hru.
Symbol „WILD“ je divoký symbol a nahrádza všetky ostatné symboly okrem scatter symbolu „dg“. Každý aktívny
divoký symbol WILD na výhernej línii zdvojnásobí výhru.
Bonusová hazardná hra DOUBLE GAME BONUS: Pokiaľ sa kdekoľvek na obrazovke (scatter) objavia na
valcoch 3, 4 alebo 5 symbolov „dg“, hráč vyhrá 10 bonusových hazardných hier DOUBLE GAME. V priebehu
bonusovej hry DOUBLE GAME najprv hráč odohrá na valcoch spodnej obrazovky základnú hru so stávkou, ktorá
spustila bonusové hry. Po dotočení valcov na spodnej obrazovke, resp. po pripísaní prípadných výhier, sa hráčovi
zdarma roztočia valce na hornej obrazovke. Pri zhodnom postavení symbolov v rovnakých pozíciách na spodnej
aj hornej obrazovke získa hráč bonusovú výhru rovnajúcu sa 3, 5 alebo 15-násobku zvolenej stávky. V priebehu
bonusových hier je možné vyhrať ďalšie bonusové hry.
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FLAMING SPINS
Základné údaje: Je to 5-valcová hra s 3 symbolmi na každom valci a 20 výhernými líniami. Možné stávky sú od
0,10 € do 10 €. Maximálna výhra z hazardnej hry je 12 355 €. 2 alebo viac zhodných symbolov na výhernej línii
vytvára výhernú kombináciu. Výhra je platná len pre najvyššiu výhernú kombináciu na výhernej línii. Všetky
výherné kombinácie sú dosahované zľava doprava okrem scatter symbolov. Výhry na viacerých výherných líniách
sa sčítajú.
Tabuľka výhier v € pri stávke 0,10 €

SYMBOL

5x

4x

3x

2x

Sedmička

15,00

1,00

0,25

0,05

Hrozno

2,50

0,50

0,20

-

Melón

2,50

0,50

0,20

-

Bar

1,00

0,25

0,10

-

Slivka

0,50

0,15

0,05

-

Pomaranč

0,50

0,15

0,05

-

Citrón

0,50

0,15

0,05

-

Čerešňa

0,50

0,15

0,05

-

10,00

2,00

0,30

-

-

-

2,00

-

ZVONY
Scatter symbol
HVIEZDA
Scatter symbol

Hlavná hazardná hra: Hru je možné spustiť, len ak je v políčku KREDIT dostatočná suma pre zvolenú stávku. Po
zvolení stávky a stlačení tlačidla ŠTART sa zvolená stávka odpočíta z políčka KREDIT a začnú sa otáčať opticky
znázornené valce. Ak sa po zastavení ukáže na valcoch aspoň jedna výherná kombinácia znázornená v tabuľke
výhier, výhra je zobrazená v políčku VÝHRA a môže byť prepísaná do políčka KREDIT, alebo hráč môže hrať
násobnú hazardnú hru „RISK“. Ak po zastavení nie je na valcoch žiadna výherná kombinácia, hra sa považuje za
ukončenú. Po ukončení hry je terminál ihneď pripravený na novú hru.
WILD je divoký symbol, ktorý sa rozšíri na druhom, treťom alebo štvrtom valci iba, pokiaľ je súčasťou výhernej
kombinácie a nahrádza akýkoľvek iný symbol, okrem scatter symbolov ZVONY a HVIEZDA. 3 a viac scatter
symbolov ZVONY naprieč všetkými valcami a na akejkoľvek pozícii tvorí výhernú kombináciu. 3 scatter symboly
HVIEZDA na prvom, treťom a piatom valci na akejkoľvek pozícii tvorí výhernú kombináciu.
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WILD COOKIES
Základné údaje: Je to 5-valcová hazardná hra so 4 symbolmi na každom valci a 50 výhernými líniami. Možné
stávky sú od 0,10 € do 10 €. Maximálna výhra z hazardnej hry je 10 000 €. 3 alebo viac zhodných symbolov na
výhernej línii vytvára výhernú kombináciu. Výhra je platná len pre najvyššiu výhernú kombináciu na výhernej línii.
Všetky výherné kombinácie sú dosahované zľava doprava. Výhry na viacerých výherných líniách sa sčítajú.
Tabuľka výhier v € pri stávke 0,10 €
SYMBOL

5x

4x

3x

30 bonusových hier

20 bonusových hier

10 bonusových hier

0,40 – 5,00

0,10 – 1,00

0,02 – 0,20

Wild

5,00

1,00

0,20

Cukríky, Zmrzlina

2,00

0,40

0,10

Šiška

1,20

0,30

0,10

A, K

0,80

0,20

0,04

Q, J, 10, 9

0,40

0,10

0,02

Bonus
Mystery

Hlavná hazardná hra: Hru je možné spustiť, len ak je v políčku KREDIT dostatočná suma pre zvolenú stávku. Po
zvolení stávky a stlačení tlačidla ŠTART sa zvolená stávka odpočíta z políčka KREDIT a začnú sa otáčať opticky
znázornené valce. Ak sa po zastavení ukáže na valcoch aspoň jedna výherná kombinácia znázornená v tabuľke
výhier, výhra je zobrazená v políčku VÝHRA a môže byť prepísaná do políčka KREDIT, alebo hráč môže hrať
násobnú hazardnú hru „RISK“. Ak po zastavení nie je na valcoch žiadna výherná kombinácia, hra sa považuje za
ukončenú. Po ukončení hry je terminál ihneď pripravený na novú hru
Symbol WILD je divoký symbol, ktorý nahrádza akýkoľvek symbol na výhernej línii okrem symbolu BONUS
(scatter).
Pokiaľ sa objavia 3 a viac symbolov MYSTERY na výhernej línii, potom hráč získa mystery výhru s náhodnou
hodnotou výhry podľa tabuľky výhier.
Ak hráč dostane v hazardnej hre na valcoch štyri rovnaké susediace symboly zoskupené do štvorca, tak tieto
symboly budú zobrazené ako jeden veľký symbol (obrý symbol), vrátane WILD symbolu ale nie BONUS symbolu.
Bonusová hazardná hra: Pokiaľ sa kdekoľvek na obrazovke (scatter) objavia na valcoch 3, 4 alebo 5 symbolov
BONUS, hráč obdrží 10, 20 alebo 30 bonusových hazardných hier zdarma. V priebehu bonusových hier sú získané
výhry úmerné stávke hry, ktorá spustila bonusové hry. V priebehu bonusových hier je možné vyhrať ďalšie bonusové
hry zdarma.
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PIRATE ADVENTURES
Základné údaje: Je to 5-valcová hazardná hra s 3 symbolmi na každom valci a 20 výhernými líniami. Možné
stávky sú od 0,10 € do 10 €. Maximálna výhra z hazardnej hry je 4 000 €. 2 alebo viac zhodných symbolov na
výhernej línii vytvára výhernú kombináciu. Výhra je platná len pre najvyššiu výhernú kombináciu na výhernej línii.
Všetky výherné kombinácie sú dosahované zľava doprava. Výhry na viacerých výherných líniách sa sčítajú.
Tabuľka výhier v € pri stávke 0,10 €
SYMBOL

5x

4x

3x

2x

Pirát

20,00

6,00

4,00

2,00

Pirátska loď

8,00

3,20

1,60

0,80

Truhlica

3,20

1,60

0,80

-

Delo

2,40

0,80

0,40

-

A, K

1,60

0,60

0,20

-

Q, J

0,80

0,40

0,10

-

10, 9

0,40

0,20

0,10

-

Hlavná hazardná hra: Hru je možné spustiť, len ak je v políčku KREDIT dostatočná suma pre zvolenú stávku. Po
zvolení stávky a stlačení tlačidla ŠTART sa zvolená stávka odpočíta z políčka KREDIT a začnú sa otáčať opticky
znázornené valce. Ak sa po zastavení ukáže na valcoch aspoň jedna výherná kombinácia znázornená v tabuľke
výhier, výhra je zobrazená v políčku VÝHRA a môže byť prepísaná do políčka KREDIT, alebo hráč môže hrať
násobnú hazardnú hru „RISK“. Ak po zastavení nie je na valcoch žiadna výherná kombinácia, hra sa považuje za
ukončenú. Po ukončení hry je terminál ihneď pripravený na novú hru.
Symbol LEBKA A KOSTI je divoký symbol, ktorý nahrádza akýkoľvek symbol na výhernej línii okrem
bonusového scatter symbolu KOMPAS (Bonus). Každý z aktívnych symbolov LEBKA A KOSTI na výhernej
línii násobí líniovú výhru 2x, ktorej je súčasťou, (dva symboly LEBKA A KOSTI vo výhernej kombinácii
násobia líniovú výhru 4x).
Bonusová hazardná predohra LODNÁ BITKA: Pokiaľ sa kdekoľvek na prostredných troch valcoch (scatter)
objavia 3 symboly KOMPAS (Bonus), každý symbol KOMPAS (Bonus) na jednom valci, aktivuje sa zdarma
bonusová predohra "LODNÁ BITKA", v ktorej dve lode - "Čierna vlajková loď" (vľavo) a "Červená vlajková loď"
(vpravo) - bojujú proti sebe na otvorenom mori. V závislosti od toho, ktorá loď túto bitku vyhrá, je aktivovaný
zdarma typ nasledujúcej bonusovej hry:

Bonusová hazardná hra ČIERNA VLAJKOVÁ LOĎ: Ak bonusovú predohru vyhrá "Čierna vlajková
loď", tak je aktivovaná bonusová hra "STICKY FREE SPINS" s 10 bonusovými hazardnými hrami
zdarma. V priebehu bonusovej hry sú všetky symboly výhernej kombinácie zastavené na svojich
pozíciách a otáčajú sa iba zvyšné symboly so šancou vytvoriť alebo rozšíriť výherné kombinácie pre
aktuálnu bonusovú hru. Každá výherná kombinácia je takto pridržaná a hráč má šancu získať zdarma
extra otočenia zvyšných symbolov nad rámec obdržaných bonusových hier. Potom sa znovu roztočia
zvyšné valce a pridávajú ďalšie výhry k výhram už dosiahnutým. Extra otočenia končia, keď sa nevytvorí
nová alebo sa nerozšíri už existujúca výherná kombinácia. Výhry z extra otočení sú potom pripísané do
výhier a po odohraní všetkých bonusových hier i automaticky do políčka KREDIT. V priebehu bonusovej
hry Sticky Free Spins je možné vyhrať ďalších 10 bonusových hier zdarma a všetky získané výhry sú
úmerné stávke hry, ktorá spustila bonusové hry.

Bonusová hazardná hra ČERVENÁ VLAJKOVÁ LOĎ: Ak bonusovú predohru vyhrá "Červená vlajková
loď", tak je aktivovaná bonusová hra "EXTRA WIN" s 10 bonusovými hazardnými hrami zdarma. Na
začiatku tejto bonusovej hry je náhodne vybraný jeden zo štyroch 'najvyšších' symbolov, a to: "PIRÁT",
"PIRÁTSKA LOĎ", "TRUHLICA" alebo "DELO". Zvolený symbol sa od tejto chvíle počas celej bonusovej
hry stáva "extra" symbolom, čo znamená, platí na ľubovoľnej pozícii na výhernej línii. Výhry
v jednotlivých bonusových hrách zdarma sú pripísané do výhier a po odohraní všetkých bonusových hier
i automaticky do políčka KREDIT. V priebehu bonusovej hry Extra Win je možné vyhrať ďalších 10
bonusových hier zdarma a všetky získané výhry sú úmerné stávke hry, ktorá spustila bonusové hry.
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Násobná hra „RISK“
Každá výhra môže byť v násobnej hazardnej hre RISK násobená 5x alebo až do max win (maximálnej výhry) na
jednu líniu podľa výhernej tabuľky aktuálnej stávky danej hazardnej hry. Násobenie výhier je vykonávané
pomocou voľby červená/čierna alebo voľby konkrétneho symbolu (pika, srdce, žaluď, zeleň). Ak hráč uhádne
farbu (symbol), suma je zdvojnásobená (štvornásobená), ak neuhádne, celá suma je stratená. Násobenie je
možné kedykoľvek opustiť a výhru prepísať z políčka VÝHRA do políčka KREDIT. Tlačidlom „ROZDELIŤ“ môže
kedykoľvek hráč riskovanú čiastku znížiť na polovicu (zaokrúhlenie na dve desatinné miesta). Druhá polovica sa
automaticky prepíše hráčovi do políčka KREDIT. V prípade, ak by po rozdelení riskovaná čiastka klesla pod
hodnotu stávky, v ktorej hráč získal v základnej hazardnej hre riskovanú výhru, hodnota tejto stávky bude
riskovaná čiastka a zvyšok sa pripíše hráčovi do políčka KREDIT.

PRÉMIOVÁ HAZARDNÁ HRA MULTI LOTTO JACKPOT
Prémiová hra Multi Lotto Jackpot je nastavená v systéme videohier ako centrálna prémiová hra pre videohry, to
znamená, že prémiovú hru obsahuje každý terminál pripojený do systému Multi Lotto System. Jednotlivé hry
balíkov programov Multi Lotto séria I, Multi Lotto séria II, Multi Lotto séria III a prípadných ďaľších balíkov hier
systému videohier Multi Lotto System obsahujú prémiovú hru Multi Lotto Jackpot.
Prémiová hra Multi Lotto Jackpot obsahuje tri druhy prémiových hier - BRONZE, SILVER a GOLD (ak v systéme
nie sú jednotlivé druhy prémiovej hry deaktivované).
Hodnota jackpotu je načítaná časťou z každej odohranej hry na termináloch. Každý z pripojených terminálov
načítava čiastku do spoločného jackpotového systému. Prémiová hra Multi Lotto Jackpot beží na serveri ako
samostatná aplikácia a získava dáta o všetkých stávkach („BETS“) z hlavnej databázy systému. Z týchto stávok
(„BETS“) je kalkulované prednastavené percento, ktoré je základom pre výpočet výšky jednotlivých druhov
prémiovej hry.
Hodnota určená pre prémiovú hru môže byť nastavená od 0,00001 do 0,01 zo sumy všetkých stávok („BETS“) v
systéme videohier pre jeden druh prémiovej hry (maximálne 3 % zo stávok do hazardných hier pre celú prémiovú
hru).
Počiatočná hodnota prémiovej hry môže byť v systéme nastavená od 1 do 2 999 € pre každý druh prémiovej hry
zvlášť.
Minimálna hodnota prémiovej výhry je 10 € a maximálna hodnota prémiovej výhry je 3 000 € pre každý druh
prémiovej hry zvlášť (podľa nastavenia systému).
Hodnoty aktuálnych hodnôt jednotlivých druhov prémiovej hry zobrazuje každý terminál na obrazovej ploche v
poliach označených ako Bronze, Silver a Gold.
Prémiová hra Multi Lotto Jackpot je v systéme evidovaná oddelene. Jackpot je vyhrávaný ako „mystery“, teda
nezávisle na akejkoľvek výhernej kombinácii.
V prémiovej hre Multi Lotto Jackpot je možné nastaviť pre každý druh prémiovej hry minimálny počet aktívnych
terminálov a minimálnu stávku do hazardnej hry (od 0,10 € do 10 €; aktuálne nastavenie – druh Bronze od
0,10 €, druh Silver od 0,50 € a druh Gold od 1 €) pre získanie prémiovej výhry.
Vyhrávajúci terminál a hodnota prémiovej výhry je určená náhodne (pomocou generátora náhodných čísiel na
serveri videohier) v rámci nastavenia prémiovej hry Multi Lotto Jackpot.
Podmienkou získania ľubovoľného druhu prémiovej hry Multi Lotto Jackpot je účasť v jednej z hazardných hier.
Hráč sa musí aktívne zapojiť do jednej z týchto hier stlačením tlačidla „ŠTART“. Každý hráč má rovnakú šancu na
výhru ľubovoľného druhu prémiovej hry bez ohľadu na výšku jeho stávky (za podmienky, že výška stávky
dosahuje serverom požadovanú hodnotu pre možnú výhru daného druhu prémiovej hry). Každý druh prémiovej
hry má nastavenie intervalu, v akom výhra daného druhu prémiovej hry môže padnúť. V tomto intervale server
náhodne vyberie čiastku pre každý druh prémiovej hry, pri ktorej ak na termináli hráč vykoná požadovanú stávku
do hazardnej hry, vyhráva práve túto čiastku daného druhu prémiovej hry.
O výhre daného druhu prémiovej hry rozhoduje len náhoda, výhru riadi generátor náhodných čísiel, ktorý je
súčasťou systému videohier. Prémiová výhra ľubovoľného druhu prémiovej hry je signalizovaná graficky a
zvukovo na obrazovej ploche daného terminálu, výška výhry daného druhu prémiovej hry sa rovná aktuálnej
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hodnote daného druhu prémiovej hry a prémiová výhra je následne pripísaná do kreditu na termináli
(automaticky alebo potvrdením kľúčom/kartou obsluhy – podľa nastavenia systému).
Prémiové výhry Multi Lotto Jackpot sú zapísané do počítadiel výhier („WIN“) daného terminálu (elektronické
a mechanické/neresetovateľné digitálne počítadlo s pamäťovým modulom), do samostatného počítadla výhier
daného druhu prémiovej hry na termináli (elektronické počítadlo) a tiež v systéme videohier Multi Lotto System
(pre každý druh prémiovej hry zvlášť).
Nastavenie všetkých funkcií a hodnôt sa vykonáva na serveri (aplikácia VLT Server Administration).
Prevádzkovateľ vyplatí iba výhry dosiahnuté riadnym spôsobom. Nie je možné vyplatiť výhry dosiahnuté
neoprávneným spôsobom, napr. pri poruche zariadenia, pri neoprávnenom zásahu do zariadenia, a pod..
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