HERNÝ PLÁN: V.SKEURO-GLT YP
(KAJOT YELLOW PLANET)

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

TERMINÁL V.SKEURO-GLT YP MÔŽE OBSAHOVAŤ VŠETKY ALEBO LEN NIEKTORÉ Z NIŽŠIE
UVEDENÝCH HAZARDNÝCH HIER PODĽA VÝBERU A NASTAVENÍ PREVÁDZKOVATEĽA:

DRAGON COINS
EROS
FROGGY
GREEN DIAMOND
HOT WINS 20
HOT WINS 27
HOT WINS 40
HOT WINS 5
CHERRY BONUS 27
JUNGLE QUEST
KINGS CROWN
ROUTE 81
SEVENS & CHERRIES
SHINY STARS
SPACE BUCK
SUPER SPIN
THUNDER WINS
WILD LADY

HERNÝ PLÁN A POPIS HRY
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POPIS HRY
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1. Základné ustanovenia
Systém videohier tvoria: terminály, centrálny počítačový systém (ďalej len CPS), záložný počítačový
systém (ďalej len ZPS), koncové zariadenia umožňujúce on-line prístup a elektronické komunikačné
siete.
Jednotlivé terminály 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.
Vo všetkých hazardných hrách systému videohier KAJOT GLT – Herný Systém rozhoduje o výhre
výlučne náhoda. Výherné kombinácie žrebuje CPS.
CPS alebo ZPS umožňuje uschovávať kontrolné záznamy o všetkých termináloch. Terminály sú
automaticky nefunkčné v prípade odpojenia od CPS alebo ZPS.
Terminály prijímajú hotovosť. Hráč má možnosť akumulovať a vyhrať kredity.
Terminál vytláča
výherný tiket, ktorý si hráč môže dať vyplatiť priamo pokladňou prevádzky alebo spoločnosťou
SLOV-MATIC spol. s r.o., Humenské námestie 1, 851 07 Bratislava.
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., Humenské námestie 1, 851 07 Bratislava, je hranie na termináloch zakázané.
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 spoločnosti SLOV-MATIC spol. s r.o.,
Humenské námestie 1, 851 07 Bratislava. Pri poruche nespôsobenej hráčom, sú vklady do hazardnej
hry vrátené.
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
SLOV-MATIC spol. s r.o., Humenské námestie 1, 851 07 Bratislava, v súčinnosti s Úradom pre
reguláciu hazardných hier.

2. Ako hrať na termináli
1. Hráč vloží príslušné mince alebo bankovky do terminálu. Tiež je možné vložiť kredit pomocou
kreditného kľúča obsluhou terminálu, ak je táto funkcia nadstavená na termináli.
2. Terminál prijíma mince 50 cent, 1 a 2 Eur a 5,- až 500,- Eur bankovky, ak na termináli nie sú jednotlivé
mince alebo bankovky deaktivovane.
3. Hráč si dotykom vyberá hazardnú hru z hlavného MENU na obrazovke terminálu.
4. Vybraná hazardná hra sa ukáže s výplatnou tabuľkou, počtom kreditov, počtom stavených kreditov,
počtom vyhraných kreditov.
5. Hráč si môže prečítať pravidlá hazardnej hry stlačením tlačidla „?“ (INFO).
6. Každá hazardná hra sa hrá podľa ďalej uvedených pravidiel určených spoločnosťou SLOV-MATIC spol.
s r.o., Humenské námestie 1, 851 07 Bratislava.
7. Stávka do každej hazardnej hry je v rozsahu 0,10 Eur až 10 Eur, min. stávka je 0,10 Eur.

3. Ako si vybrať výhru
Hráč si môže vybrať svoju výhru kedykoľvek po ukončení aktuálnej hazardnej hry u obsluhy terminálu
výplatným kľúčom, keď terminál vytlačí výherný tiket a hráč postupuje podľa článku 4. Vyplácanie výhier.
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4. Vyplácanie výhier
Tiket je vytlačený a odrezaný tlačiarňou terminálu a vysunutý z terminálu, odkiaľ si ho obsluha zoberie.
Obsluha overí tiket na serveri prostredníctvom terminálu, na ktorom bol vytlačený.
Tiket je overený podľa čísla a čiarového kódu vytlačeného na tikete.
Platnosť tiketu (lehota na uplatnenie nároku na výhru) je 30 dní.
Keď sa overí a potvrdí, že tiket je platný, obsluha prevádzky vyplatí výhru podľa nasledujúcich pravidiel:
Do 300,- Eur pokladňa vyplatí výhru v hotovosti.
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.
Výhry 1 600,- Eur a vyššie môže vyplácať spoločnosť SLOV-MATIC spol. s r.o., Humenské námestie 1,
851 07 Bratislava, poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom na účet výhercu do 3 dní odo dňa
uplatnenia nároku na výhru.
Jednotlivá výhra nad 5 000,- Eur musí byť vyplatená výlučne bezhotovostne.
Výhry bez overeného tiketu nemôžu byť vyplatené.
Chybné tikety sa považujú za nevýherné a nemôžu byť vyplatené. Za chybné sa považujú tikety
zmenené alebo upravené, nečitateľné alebo nevytlačené terminálom.
Výhra je neplatná najmä v prípadoch, kedy je napr. vyvolaná technickou chybou (chyba herného
systému, hardwarová chyba) alebo ak herný systém v dôsledku technickej chyby vykázal vznik nároku
na výhru napriek tomu, že tento nárok nevznikol alebo ak herný systém v dôsledku neoprávneného
zásahu odberateľa alebo tretej osoby do softvéru vykázal vznik nároku na výhru napriek tomu, že mu
tento nevznikol, a pod.
Na účely vystavenia poštovej poukážky alebo bankového prevodu musí hráč predložiť platný preukaz
totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas), resp. číslo bankového účtu.
Všetky výhry sa riadia platnou tabuľkou výhier pre danú hazardnú hru. Výherné tabuľky sú zobrazené
na obrazovke v jednotlivých hazardných hrách a dynamicky sa menia pre danú stávku. Všetky výhry vo
výherných tabuľkách sú udávané pre štandardné hazardné hry. To znamená, že neudávajú zmeny
výhry a bonusu pri bonusových hrách.

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
doručenia 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 SLOV-MATIC spol.
s r.o., Humenské námestie 1, 851 07 Bratislava v lehote do 15 dní od ich doručenia.
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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.
Ovládacie prvky systému touch screen (dotyková obrazovka) a hlavné ovládacie tlačidlá:
MORE GAMES: odchod z hazardnej hry späť do hlavnej obrazovky terminálu,
I:
- HLASITOSŤ: nastavuje tri základné úrovne hlasitosti zvuku,
- i: zobrazuje informácie o hre, návod k hre,
- PAYOUT: privolá pracovníka obsluhy (ak je funkcia na terminály podporovaná),
- GAMBLE: aktivuje/deaktivuje hru RIZIKO.
AUTOŠTART: začiatok automatickej hazardnej hry do vyčerpania kreditu alebo ukončenia automatickej
hazardnej hry stlačením tlačidla STOP.
STÁVKA: voľba stávky na hazardnú hru.
ŠTART: odštartovanie zvolenej hazardnej 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.
Špeciálne ovládacie tlačidlá, ktoré môžu byť obsiahnuté v hrách:
BET na dotykovej obrazovke:
LÍNIA +/- : zmena počtu aktívnych línií
LÍNIA/STÁVKA +/- : zmena stávky na línii
HOLD1/HOLD2 – zmena počtu aktívnych línií
Spustenie a ukončenie hazardnej hry: Hazardnú hru je možné spustiť, len ak je dostatočná suma
v políčku KREDIT pre zvolenú stávku. Po navolení línií a stávky a stlačení tlačidla ŠTART, sa odpočíta
zvolená stávka z políčka KREDIT a začnú sa otáčať opticky znázornené valce. Ak sa po zastavení na
valcoch ukáže aspoň jedna výherná kombinácia znázornená vo výhernej tabuľke, je táto výhra pripísaná do
políčka VÝHRA a je možné prejsť do hazardnej hry RIZIKO. Ak je hazardná hra v režime AUTOŠTART, je
výhra automaticky prevedená z políčka VÝHRA do políčka KREDIT a hazardná hra je považovaná za
ukončenú. Ak po zastavení valcov nie je na nich žiadna výherná kombinácia, hazardná hra sa považuje za
ukončenú. Po ukončení hazardnej hry je prístroj ihneď pripravený na novú hazardnú hru.
AUTOŠTART: Po stlačení tlačidla AUTOŠTART prístroj automaticky pokračuje v hre, kým nevyčerpá
KREDIT, alebo nie je stlačené tlačidlo AUTOŠTART, alebo voľba STOP na dotykovej obrazovke.
RIZIKO (GAMBLE): Táto hazardná hra je automaticky ponúknutá po ukončenej výhernej hazardnej hre
(okrem bonusovej hazardnej hry). Hrá sa o sumu v políčku VÝHRA. Hráč môže zvoliť, či padne karta alebo
kocka s červeným alebo čiernym symbolom. Ak uhádne, je suma znásobená x2, ak nie, je celá suma
stratená. Na kocke sa vyskytuje aj modrý symbol. Ten zaistí, že hráč nemôže prehrať už získanú výhru.
Sumu, o ktorú sa hrá, je možné rozdeliť na polovicu stlačením tlačidla ROZDELIŤ. Rozdelením je možné
docieliť sumu v políčku VÝHRA, ktorá nie je menšia ako minimálna stávka do hry a zvyšná časť sa presunie
do políčka KREDIT (v prípade polenia nepárnej sumy, sa suma po polení zaokrúhľuje na dve desatinné
miesta a menšia čiastka ide do políčka KREDIT a väčšia zostáva v políčku VÝHRA). Tlačidlo ROZDELIŤ nie
je možné použiť, ak hráč dostane na kocke modrý symbol. Tlačidlom PRIPÍSAŤ môže hráč hazardnú hru
kedykoľvek opustiť a výhru prepísať z políčka VÝHRA do políčka KREDIT. Hazardnú hru RIZIKO je možné
hrať maximálne 5-krát a maximálna výhra v nej je 10 000 €. Maximálna výhra v hazardnej hre Riziko je
obmedzené maximálnou výhrou danej hry.
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Terminál V.SKEURO-GLT YP môže obsahovať všetky, alebo len niektoré z nižšie uvedených hazardných
hier podľa výberu a nastavení prevádzkovateľa:
DRAGON COINS
EROS
FROGGY
GREEN DIAMOND
HOT WINS 20
HOT WINS 27
HOT WINS 40
HOT WINS 5
CHERRY BONUS 27
JUNGLE QUEST
KINGS CROWN
ROUTE 81
SEVENS & CHERRIES
SHINY STARS
SPACE BUCK
SUPER SPIN
THUNDER WINS
WILD LADY

Prevádzkovateľ môže deaktivovať schválenú hazardnú hru bez úpravy herného plánu.
7. Záverečné ustanovenia
1. Spoločnosť SLOV-MATIC spol. s r.o., Humenské námestie 1, 851 07 Bratislava, ako prevádzkovateľ
týchto videohier, môže po predchádzajúcom súhlase Úradu pre reguláciu hazardných hier vydať zmeny
alebo doplnky k tomuto hernému plánu.
2. Tento herný plán nadobúda platnosť dňom: 1.4.2020
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Hra: DRAGON COINS
Min. stávka: 0,1 EUR
Max. stávka: 10 EUR
Maximálna výhra zo základnej hazardnej hry: 10 000 €
Maximálna výhra zo základnej i bonusovej hry: 22 900 €
Maximálnu výhru zo základnej hry je možné získať pri maximálnej stávke, pokiaľ padne na valcoch zhora
nadol napr. táto kombinácia: 1. Valec = Nádoba s rybkou, Kniha, J; 2. Valec = Q, Kniha, K; 3. Valec = Jin
Jang, Kniha, A; 4. Valec = Vejár, Kniha, A; 5. Valec = J, Kniha, Q.
Maximálnu výhru zo základnej i bonusovej hry je možné získať pri maximálnej stávke, pokiaľ padne na
valcoch zhora nadol napr. táto kombinácia: 1. Valec = Nádoba s rybkou, Kniha, J; 2. Valec = K, Kniha, K; 3.
Valec = Vejár, Kniha, A; 4. Valec = Q, Kniha, A; 5. Valec = Vejár, Kniha, Q. Pre maximálnu výhru zo
základnej a bonusovej hry je potreba dokončiť všetky úrovne bonusovej hry.
Základné informácie: Päťvalcová hra s 5 alebo 10 výhernými líniami. Výhry sú platné zľava doprava. Platí
iba najvyššia výhra na výhernej línii. Počas jednej hry je možné získať výhru na viacerých výherných líniách,
čo znamená, že výhry sa sčítavajú.
Symbol draka je WILD. Počas hier zdarma sa môžu symboly vejár, nádoba s mincami, zlatá miska a kniha
náhodne premeniť na symbol WILD. Symbol WILD nahrádza všetky symboly.
Bonusová hra FREE SPINS (otočky zdarma): Po skončení hry sa náhodne môže prebudiť drak (možné
iba v hlavnej hre). Potom sa presunie cez obrazovku a prekryje až do 15 symbolov zlatým dračím pazúrom.
Ak drak prekryje aspoň 5 symbolov dračím pazúrom, aktivujú sa bezplatné hry.
Úvodný počet otočiek zdarma závisí od počtu prekrytých symbolov.
Počas otočiek zdarma sa navyše zbiera vopred určené množstvo dračích mincí. Tieto mince sa vždy
zobrazia iba na špeciálne označených symboloch.
Po zozbieraní potrebného počtu mincí bude pridelených 6 otočiek zdarma, pripíše sa špeciálna výhra a
zobrazí sa nový symbol s mincami.
Zbieranie mincí začína od najnižšieho symbolu a pokračuje smerom k najvyššiemu symbolu.

ÚROVEŇ

SYMBOL
S MINCOU

1

J

POČET
SYMBOLOV S
ŠPECIÁLNA VÝHRA
MINCOU, KTORÉ
NÁSOBITEĽ
SA MAJÚ
CELKOVEJ STÁVKY
POZBIERAŤ

POČET OTOČIEK
ZDARMA

15

Celková stávka x 10

+ 6 otočiek zdarma
+ 6 otočiek zdarma

2

Q

15

Celková stávka x 20

3

K

15

Celková stávka x 30

+ 6 otočiek zdarma

4

A

12

Celková stávka x 40

+ 6 otočiek zdarma

5

Vejár

12

Celková stávka x 60

+ 6 otočiek zdarma

6

Nádoba s rybkou

10

Celková stávka x 80

+ 6 otočiek zdarma

7

Jin Jang

8

Celková stávka x 100

+ 6 otočiek zdarma

8

Nádoba s mincami

8

Celková stávka x 150

+ 6 otočiek zdarma

9

Zlatá miska

6

Celková stávka x 300

+ 6 otočiek zdarma

10

Magická kniha

6

Celková stávka x 500

+ 6 otočiek zdarma

Verzia: V.SKEURO-GLT YP V1.0_YP
Dátum: 29. 06. 2019

6 z 24

VÝPLATNÁ TABUĽKA:
SYMBOL

2x

3x

4x

5x

Magická kniha

10 x n

50 x n

500 x n

5000 x n

Zlatá miska

5xn

30 x n

300 x n

3000 x n

Nádoba s mincami

5xn

25 x n

250 x n

2500 x n

Jin Jang

5xn

20 x n

150 x n

1500 x n

Nádoba s rybkou

5xn

15 x n

100 x n

1000 x n

Vejár

5xn

10 x n

50 x n

500 x n

A

5xn

10 x n

30 x n

300 x n

K

-

5xn

25 x n

250 x n

Q

-

5xn

15 x n

150 x n

J

-

5xn

10 x n

100 x n

n = stávka na jednu výhernú líniu
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Hra: EROS
Min. stávka: 0,2 EUR
Max. stávka: 10 EUR
Maximálna výhra z hazardnej hry: 4 000 €
Maximálnu výhru z hazardnej hry možno získať pri maximálnej stávke, pokiaľ padne na všetkých valcoch
(plné pole) symbol Muž.
Základné informácie: Päťvalcová hra so 40 výhernými líniami. Výhry sú platné zľava doprava. Platí iba
najvyššia výhra na výhernej línii. Počas jednej hry je možné získať výhru na viacerých výherných líniách, čo
znamená, že výhry sa sčítavajú.
Symbol ANJEL je WILD. Nahrádza všetky symboly okrem symbolu SCATTER a MILENCI. Symbol WILD sa
zobrazuje iba na valcoch 2, 3, 4 a 5.
Symbol SCATTER sa zobrazuje iba na valcoch 1, 2 a 3.
Výhry so symbolom SCATTER sa udeľujú za symboly zobrazené na akejkoľvek pozícii na valcoch. V každej
hre sa vypláca iba najvyššia výhra so symbolom SCATTER.
Keď sa na obrazovke objaví symbol MILENCI, vždy sa premení na náhodný symbol. Viac symbolov
MILENCI sa vždy premení na rovnaký náhodný symbol. Symbol MILENCI sa nepremení na symboly WILD
alebo SCATTER.
FUNKCIA RESPIN: Ak sa symbol MILENCI zobrazí na všetkých pozíciách na valci 1, vyhrávate dva respiny
zdarma. Cieľom je počas týchto dvoch respinov naplniť valce 2, 3, 4 a 5 čo najväčším počtom symbolov
MILENCI a ANJEL (ktorý je WILD).
Všetky symboly MILENCI a ANJEL, ktoré sa zobrazia na valcoch, sa podržia do ďalšieho respinu. Výhry sa
vyhodnotia po 2. respinu.
Bonusová hra FREE SPINS (otočky zdarma): Funkciu FREE SPIN je možné aktivovať 3 symbolmi
SCATTER a dáva vám 10 otočiek zdarma.
Počas hry otočky zdarma je možné vyhrať dodatočné otočky zdarma.
VÝPLATNÁ TABUĽKA:
SYMBOL

3x

4x

5x

Muž

0,75 x n

2xn

10 x n

Žena

0,75 x n

2xn

7,5 x n

Šípy, topánka

0,5 x n

1,5 x n

5xn

Harfa, ruža

0,25 x n

1xn

4xn

K, A

0,25 x n

0,75 x n

3xn

J, Q

0,25 x n

0,75 x n

2,5 x n

SCATTER

2xn

-

-

n = stávka na hru
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Hra: FROGGY
Min. stávka: 0,1 EUR pre 5 a 10 línií; 0,2 EUR pre 20 línií; 0,3 EUR pre 30 línií
Max. stávka: 10 EUR pre 5, 10 a 20 línií; 9 EUR pre 30 línií
Maximálna výhra zo základnej hazardnej hry: 10 000 €
Maximálna výhra zo základnej i bonusovej hry: 60 050 €
Maximálnu výhru zo základnej hry je možné získať pri maximálnej stávke, pokiaľ padne na valcoch zhora
nadol napr. táto kombinácia: 1. valec = K, Koruna, Q; 2. valec = A, Koruna, J; 3. valec = J, Koruna, K; 4.
valec = J, Koruna, 10; 5. valec = 10, Koruna, J.
Maximálnu výhru zo základnej i bonusovej hry je možné získať pri maximálnej stávke, pokiaľ padne na
valcoch zhora nadol napr. táto kombinácia: 1. valec = 10, Žabiak (wild), Komár; 2. valec = A, Koruna, J; 3.
valec = J, Koruna, K; 4. valec = J, Koruna, 10; 5. valec = Q, Žabiak (wild), Lekno. Ďalej sa spustí bonusová
hra WILD BONUS, počas ktorej žabiak postupne skáče na všetky pozície na valcoch, pritom nahrádza
príslušný symbol symbolom Žabiak (wild) a opäť vyplatí výhru (bonusovú), ak nahradený symbol Žabiak
(wild) doplní výhernú kombináciu. Takto je možno vyhrať o.i. celkovo 6 maximálnych výhier.
Základné informácie: Päťvalcová hra s 3 symbolmi na valci a 5, 10, 20 alebo 30 výhernými líniami. Výhry
sú platné zľava doprava a sprava doľava, okrem symbolu Krokodíl (scatter), ktorý je platný kdekoľvek na
valcoch. Platí iba najvyššia výhra na výhernej línii. Počas jednej hry je možné získať výhru na viacerých
výherných líniách, čo znamená, že výhry sa sčítavajú.
Symbol Krokodíl (scatter) platí kdekoľvek na valcoch 1, 3 a 5.
Symbol Žabiak (wild) je divoký symbol a nahrádza akýkoľvek symbol okrem symbolu Krokodíl (scatter).
Bonusová hra LOV KORUNY: 3 symboly Krokodíl (scatter) kdekoľvek na valcoch 1, 3 a 5 aktivujú
bonusovú hru Lov Koruny. Po stlačení START skáče žabiak po leknách o 1 až 6 polí, v nadväznosti na
hodnotu na kocke. Hráč získava výhru uvedenú na lekne (2x až 50x hodnota stávky). Výhry sú
vyhodnocované priebežne a na konci bonusovej hry pričítané. Ak je žabiak chytený krokodílom, alebo
dosiahne korunu, bonusová hra končí.
Bonusová hra WILD BONUS: Symboly Žabiak (wild) na akýchkoľvek pozíciách zároveň na 1. a 5. valci
spúšťa bonusovú hru Wild Bonus. Počas bonusovej hry žabiak postupne skáče na každý jeden symbol na
všetkých valcoch danej hry a nahrádza príslušný symbol symbolom Žabiak (wild). Ak nahradenie symbolom
Žabiak (wild) doplní výhernú kombináciu, je pričítaná bonusová výhra podľa Výplatnej tabuľky. Symbol
Žabiak (wild) nahrádza postupne všetky symboly na všetkých valcoch, až pokým nezmizne z obrazovky.
Potom sú vyplatené všetky dosiahnuté výhry.
VÝPLATNÁ TABUĽKA:
SYMBOL
Žabiak (wild)

2x

3x

4x

5x

Žabiak (wild) na 1. a 5. valci spúšťa Wild Bonus

Koruna

5xn

100 x n

1000 x n

5000 x n

Lekno

-

50 x n

100 x n

500 x n

Svetluška

-

30 x n

100 x n

300 x n

Komár

-

25 x n

75 x n

200 x n

A

-

20 x n

50 x n

125 x n

K

-

15 x n

50 x n

125 x n

Q

-

10 x n

25 x n

120 x n

J

-

5xn

25 x n

100 x n

10

-

5xn

20 x n

100 x n

Krokodíl (scatter)

3x symbol Krokodíl (scatter) spúšťa Lov Koruny
n = stávka na jednu výhernú líniu
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Hra: GREEN DIAMOND
Min. stávka: 0,1 EUR
Max. stávka: 10 EUR
Maximálna výhra z hazardnej hry: 50 000 €
Maximálnu výhru môže hráč získať pri maximálnej stávke v bonusovej hre na 10 línií, ak na valcoch zhora
nadol padne napr. táto kombinácia: 1. Valec: Diamant, gorila, Diamant ; 2. Valec: Diamant, Diamant,
náhrdelník; 3. Valec: Diamant, náhrdelník, Diamant; 4. Valec: Diamant, Diamant, krokodíl; 5. Valec: Diamant,
náhrdelník, Diamant.
Základné údaje: Päťvalcová hra s hrou na 5 a 10 výherných línií. Výhry sú platné zľava doprava, okrem
symbolu SCATTER, ktorý platí kdekoľvek na valcoch. Platí vždy len najvyššia výhra na línii. Je možné počas
jednej hry získať výhru na viacerých výherných líniách, to znamená, že výhry sú sčítané.
Symbol SCATTER (pyramída) a symbol Diamant sú platné kdekoľvek na valcoch.
Symbol WILD nahrádza akýkoľvek symbol okrem symbolov SCATTER a DIAMANT.
Bonusová hra FREE SPINS: 3 a viac symbolov SCATTER na valcoch aktivuje Free spins (hry zadarmo),
kde možno vyhrať: 5x Free spins s násobením výhier x2, 5x Free spins s násobením výhier so symbolom
WILD x3, 5x Free spins so symbolmi 2x Diamant na pevnej pozícii na valcoch 2 a 4, 5x ďalších Free spins,
alebo výhru MYSTERY (celková stávka x75, x50, x40, x35, x30, x25).
Náhodný WILD: na valcoch sa môže náhodne objaviť 3-9 symbolov WILD.
10 x DIAMANT
9 x DIAMANT
8 x DIAMANT
7 x DIAMANT
6 x DIAMANT
5 x DIAMANT

5000 x celková stávka
500 x celková stávka
100 x celková stávka
30 x celková stávka
10 x celková stávka
2 x celková stávka

VÝPLATNÁ TABUĽKA:
SYMBOL

3x

4x

5x

WILD

25 x n

100 x n

500 x n

DÁMA

20 x n

50 x n

150 x n

GORILA

15 x n

40 x n

120 x n

KROKODÍL

10 x n

30 x n

100 x n

MASKA

10 x n

20 x n

80 x n

POKLAD

5xn

10 x n

35 x n

NÁHRDELNÍK

5xn

10 x n

20 x n

FAKĽA

5xn

10 x n

20 x n

SCATTER
(pyramída)

3 a viac symbolov SCATTER aktivuje Free spins
n = stávka na línii
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Hra: HOT WINS 5
Min. stávka: 0,1 EUR
Max. stávka: 10 EUR
Maximálna výhra z hazardnej hry: 12 220 €
Maximálnu výhru zo hry je možné získať pri maximálnej stávke, pokiaľ padne na valcoch zhora nadol napr.
táto kombinácia: 1. Valec = 7, Zvonček, Slivka; 2. Valec = WILD, WILD, WILD; 3. Valec = WILD, WILD,
WILD; 4. Valec = WILD, WILD, WILD; 5. Valec = 7, Hrozno, Čerešňa.
Základné informácie: Päťvalcová hra so 5 výhernými líniami. Výhry sú platné zľava doprava, okrem
symbolu SCATTER, ktorý je platný kdekoľvek. Platí iba najvyššia výhra na výhernej línii. Počas jednej hry je
možná výhra na viacerých výherných líniách.
Symbol WILD (ďatelina) nahrádza všetky symboly okrem symbolov SCATTER (DOLÁR a HVIEZDA).
V prípade možnej výhernej kombinácie sa rozširuje na všetky pozície valca, na ktorom sa zobrazí.
Symbol SCATTER (Dolár) platí všade. Výhry SCATTER sa pripočítajú k výhram z výherných línií. Zobrazuje
sa na všetkých valcoch.
Symbol SCATTER (Hviezda) sa zobrazuje iba na valcoch 1, 3 a 5.
VÝPLATNÁ TABUĽKA:
SYMBOL

2x

3x

4x

5x

2xn

10 x n

40 x n

600 x n

Hrozno

-

8xn

20 x n

100 x n

Melón

-

8xn

20 x n

100 x n

Zvonček

-

4xn

10 x n

40 x n

Slivka

-

2xn

6xn

20 x n

Pomaranč

-

2xn

6xn

20 x n

Citrón

-

2xn

6xn

20 x n

Čerešňa

-

2xn

6xn

20 x n

SCATTER (Hviezda)

-

20 x n

-

-

SCATTER (Dolár)

-

3xn

20 x n

100 x n

7

n = stávka na hru
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Hra: HOT WINS 20
Min. stávka: 0,2 EUR
Max. stávka: 10 EUR
Maximálna výhra z hazardnej hry: 10 000 €
Maximálnu výhru z hazardnej hry možno získať pri maximálnej stávke, pokiaľ padne na všetkých valcoch
(plné pole) symbol Sedmička (7).
Základné informácie: Päťvalcová hra s 20 výhernými líniami. Výhry sú platné zľava doprava, okrem
symbolu SCATTER (Hviezda), ktorý je platný kdekoľvek. Platí iba najvyššia výhra na výhernej línii. Počas
jednej hry je možná výhra na viacerých výherných líniách.
Symbol SCATTER (Hviezda) platí všade. Za každú hru sa vypláca iba najvyššia výhra so symbolom
SCATTER.
Symbol WILD (Sedmička) nahrádza všetky symboly okrem symbolu SCATTER (Hviezda). Zobrazuje sa na
všetkých valcoch.
VÝPLATNÁ TABUĽKA:
SYMBOL

3x

4x

5x

Sedmička

2xn

20 x n

50 x n

Zvonček

1xn

4xn

20 x n

Melón

1xn

2xn

10 x n

Slivka

1xn

2xn

10 x n

Pomaranč

0,5 x n

1xn

5xn

Citrón

0,5 x n

1xn

5xn

Čerešňa

0,5 x n

1xn

5xn

5xn

20 x n

500 x n

SCATTER (Hviezda)

n = stávka na hru
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Hra: HOT WINS 27
Min. stávka: 0,1 EUR
Max. stávka: 10 EUR
Maximálna výhra z hazardnej hry: 4 260 €
Maximálnu výhru zo hry je možné získať pri maximálnej stávke, pokiaľ padne na valcoch zhora nadol napr.
táto kombinácia: 1. Valec = WILD, WILD, WILD; 2. Valec = Zvončeky, Melón, WILD; 3. Valec = Melón,
Sedem, Zvončeky.
Základné informácie: Trojvalcová hra s 27 výhernými líniami (criss-cross). Platí iba najvyššia výhra na
výhernej línii. Počas jednej hry je možná výhra na viacerých výherných líniách.
Symbol WILD nahrádza všetky symboly okrem symbolu BONUS.
FUNKCIA RESPIN: V prípade, že symbol WILD nie je súčasťou výhernej kombinácie, rozšíri sa na všetky tri
pozície na valci a spúšťa bezplatný respin ostatných dvoch valcov.
Bonusová hra FREE SPINS (otočky zdarma): 3 symboly BONUS aktivujú 10 otočiek zdarma. Otočky
zdarma je možné opätovne aktivovať.
Funkciu RESPIN symbolu WILD je tiež možné aktivovať počas FREE SPINS. Tento RESPIN nezvyšuje
počet otočiek zdarma.
VÝPLATNÁ TABUĽKA:
SYMBOL

3x

Sedmičky

120 x n

Podkovy

20 x n

Zvončeky

8xn

Hrozno, melón, pomaranč

3xn

Slivka, citrón, čerešne

1xn

BONUS (ďatelina)

3 symboly BONUS
aktivujú 10 otočiek
zdarma
n = stávka na hru
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Hra: HOT WINS 40
Min. stávka: 0,2 EUR
Max. stávka: 10 EUR
Maximálna výhra z hazardnej hry: 10 000 €
Maximálnu výhru z hazardnej hry možno získať pri maximálnej stávke, pokiaľ padne na všetkých valcoch
(plné pole) symbol Sedmička (7).
Základné informácie: Päťvalcová hra so 40 výhernými líniami. Výhry sú platné zľava doprava, okrem
symbolu SCATTER (Hviezda), ktorý je platný kdekoľvek. Platí iba najvyššia výhra na výhernej línii. Počas
jednej hry je možná výhra na viacerých výherných líniách.
Symbol SCATTER (Hviezda) platí kdekoľvek na valcoch.
Symbol WILD (Sedmička) nahrádza všetky symboly okrem symbolu SCATTER (Hviezda). Zobrazuje sa na
všetkých valcoch.
VÝPLATNÁ TABUĽKA:
SYMBOL
Sedmička

3x

4x

5x

1xn

10 x n

25 x n

Zvonček

0,5 x n

2xn

10 x n

Melón

0,5 x n

1xn

5xn

Slivka

0,5 x n

1xn

5xn

Pomaranč

0,25 x n

0,5 x n

2,5 x n

Citrón

0,25 x n

0,5 x n

2,5 x n

Čerešňa

0,25 x n

0,5 x n

2,5 x n

5xn

20 x n

500 x n

SCATTER (Hviezda)

n = stávka na hru
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Hra: CHERRY BONUS 27
Min. stávka: 0,1 EUR
Max. stávka: 10 EUR
Maximálna výhra z hazardnej hry: 5 000 €
Maximálnu výhru z hazardnej hry možno získať pri maximálnej stávke, pokiaľ padne na valcoch zhora nadol napr. táto
kombinácia symbolov: 1. valec = Červené 77, CHERRY BONUS, Pomaranče; 2. valec = Modré 77, CHERRY BONUS,
Červený BAR; 3. valec = Doláre, CHERRY BONUS, Modrý BAR a následne ako MYSTERY VÝHRU získať výhru
o hodnote 500 násobku maximálnej stávky .
Základné údaje: Trojvalcová hra na 27 výherných líniách (criss-cross). Na každom valci sú 3 symboly. Je možné počas
jednej hry získať výhru na viacerých výherných líniách, to znamená, že výhry sú sčítané.
Symbol KAJOT-JOKER-BAR (WILD) nahrádza akýkoľvek iný symbol okrem symbolu CHERRY BONUS.
Bonusová výhra CHERRY BONUS: 3x symbol CHERRY BONUS na ktorékoľvek inej ako strednej línii aktivuje
možnosť získať MYSTERY VÝHRU vo výške až 100-násobku aktuálnej stávky (hráč náhodne losuje výhru 30, 40, 50, 75
alebo 100x aktuálna stávka). 3x symbol CHERRY BONUS na strednej línii (línia č. 1) aktivuje možnosť získať SUPER
MYSTERY VÝHRU vo výške až 500-násobku aktuálnej stávky (hráč si náhodne vyberie jeden z troch získaných
symbolov CHERRY BONUS, pod ním sa mu ukáže získaný symbol /x2, x3 alebo x5/ a následne náhodne losuje výhru
v rozsahu podľa získaného symbolu pod symbolom CHERRY BONUS podľa Tabuľky násobkov pre bonusovú špeciálnu
MYSTERY VÝHRU CHERRY BONUS).

VÝPLATNÁ TABUĽKA:
SYMBOL

3x

KAJOT-JOKER-BAR

50 x n

Červené 77, modré 77

30 x n

Červený BAR, modrý BAR

10 x n

Melóny, zvončeky

4xn

Slivky, doláre, pomaranče

2xn

n = stávka na hru

Tabuľky násobkov pre bonusovú SUPER MYSTERY VÝHRU CHERRY BONUS:
ZÍSKANÝ SYMBOL

NÁSOBKY

x2

60, 80, 100, 150 alebo 200 x n

x3

90, 120, 150, 225 alebo 300 x n

x5

150, 200, 250, 375 alebo 500 x n
n = stávka na hru
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Hra: JUNGLE QUEST
Min. stávka: 0,2 EUR
Max. stávka: 10 EUR
Maximálna výhra z hazardnej hry: 10 000 €
Maximálnu výhru z hazardnej hry možno získať pri maximálnej stávke, pokiaľ padne na všetkých valcoch
(plné pole) symbol Gorila.
Základné informácie: Päťvalcová hra s 40 výhernými líniami. Na každom valci sú 4 symboly. Výhry sú
platné zľava doprava, okrem symbolu SCATTER, ktorý je platný kdekoľvek. Platí iba najvyššia výhra na
výhernej línii. Počas jednej hry môžete vyhrať na viacerých výherných líniách, čo znamená, že výhry sa na
konci sčítavajú.
Symbol SCATTER platí všade. Symbol SCATTER sa zobrazuje iba na valcoch 1, 2 a 3.
Symbol WILD nahrádza všetky symboly okrem symbolu SCATTER. Symbol WILD sa zobrazuje na valcoch
2, 3, 4 a 5.
Bonusová hra FREE SPINS (otočky zdarma): 3 symboly SCATTER kdekoľvek na prvých 3 valcoch
znamenajú výhru 10 otočiek zdarma. Počas FREE SPINS je možné vyhrať ďalších 5 otočiek zdarma. Počas
otočiek zdarma zostávajú stávka na líniu a aktívne výplatné línie rovnaké ako otočka, ktorá aktivovala
funkciu. Pri každej otočke na valcoch 2, 3, 4 a 5 pribúdajú symboly WILD.
VÝPLATNÁ TABUĽKA:
SYMBOL

2x

3x

Gorila

0,25 x n

1xn

Muž, žena

0,1 x n

1xn

Loď, mešec mincí

-

0,5 x n

A, K

-

Q, J

-

10, 9

-

SCATTER

-

4x

5x

Plné pole

5xn

25 x n

1000 x n

3,75 x n

12,5 x n

-

2,5 x n

10 x n

-

0,5 x n

2xn

10 x n

-

0,25 x n

0,75 x n

5xn

-

0,25 x n

0,5 x n

5xn

-

4xn

-

-

-

n = stávka na hru
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Hra: KINGS CROWN
Min. stávka: 0,1 EUR
Max. stávka: 10 EUR
Maximálna výhra z hazardnej hry: 16 050 €
Maximálnu výhru zo hry je možné získať pri maximálnej stávke, pokiaľ padne na valcoch zhora nadol napr.
táto kombinácia: 1. Valec = Kráľ, A, A; 2. Valec = WILD, WILD, WILD; 3. Valec = WILD, WILD, WILD; 4.
Valec = WILD, WILD, WILD; 5. Valec = Kráľ, A, A.
Základné informácie: Päťvalcová hra s 10 výhernými líniami. Na každom valci sú 3 symboly. Výhry sú
platné zľava doprava, okrem symbolu SCATTER, ktorý je platný kdekoľvek. Platí iba najvyššia výhra na
výhernej línii. Počas jednej hry môžete vyhrať na viacerých výherných líniách, čo znamená, že výhry sa na
konci sčítavajú.
Zlatý symbol SCATTER platí všade. Zlatý symbol SCATTER sa zobrazuje na všetkých valcoch.
Strieborný symbol SCATTER sa zobrazuje iba na valcoch 1, 3 a 5.
Symbol WILD (Koruna) nahrádza všetky symboly okrem symbolov SCATTER. Symbol WILD (Koruna) sa
zobrazuje na valcoch 2, 3 a 4 a v prípade možne výhernej kombinácie sa rozširuje a pokrýva všetky pozície
na valci, na ktorom sa zobrazuje.
VÝPLATNÁ TABUĽKA:
SYMBOL
Kráľ

2x

3x

4x

5x

1xn

5xn

25 x n

500 x n

Princezná, princ

-

4xn

12 x n

70 x n

Pohár

-

2xn

4xn

20 x n

A, K, Q, J

-

1xn

3xn

15 x n

ZLATÝ SCATTER

-

5xn

20 x n

100 x n

STRIEBORNÝ
SCATTER

-

20 x n

-

-

n = stávka na hru

Verzia: V.SKEURO-GLT YP V1.0_YP
Dátum: 29. 06. 2019

17 z 24

Hra: ROUTE 81
Min. stávka: 0,1 EUR
Max. stávka: 10 EUR
Maximálna výhra z hazardnej hry: 44 240 €
Maximálnu výhru zo hry je možné získať pri maximálnej stávke, pokiaľ padne na valcoch zhora nadol napr.
táto kombinácia: 1. Valec = 7, Pomaranče, Doláre; 2. Valec = 7, WILD, Čerešňa; 3. Valec = 7, WILD, Doláre;
4. Valec = 7, Doláre, WILD.
Základné informácie: Štvorvalcová hra s hrou na 27 výherných líniách (criss-cross) v prípade 3 výherných symbolov
alebo na 81 výherných líniách (criss-cross) v prípade 4 výherných symbolov. Na každom valci sú 3 symboly. Výhry
sú platné zľava doprava. Platí iba najvyššia výhra na výhernej línii. Počas jednej hry môžete vyhrať na
viacerých výherných líniách, čo znamená, že výhry sa na konci sčítavajú.
Symbol WILD (KAJOT-JOKER-BAR) nahrádza všetky symboly. V rámci jednej hry sa môžu na obrazovke
zobrazovať maximálne 3 symboly WILD.
Ak hráč dostane:
1x symbol KAJOT-JOKER-BAR (WILD) vo výhernej kombinácii = líniová výhra x2,
2x symbol KAJOT-JOKER-BAR (WILD) vo výhernej kombinácii = líniová výhra x4,
3x symbol KAJOT-JOKER-BAR (WILD) vo výhernej kombinácii = líniová výhra x8.
VÝPLATNÁ TABUĽKA:
SYMBOL

3x

4x

7

16 x n

160 x n

Melón

6xn

60 x n

Hrozno

4xn

40 x n

Čerešňa, doláre, pomaranče, slivky

1xn

4xn

Hviezda

1xn

2xn

n = stávka na hru
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Hra: SEVENS & CHERRIES
Min. stávka: 0,2 EUR
Max. stávka: 10 EUR
Maximálna výhra zo základnej hazardnej hry: 20 000 €
Maximálnu výhru z hazardnej hry možno získať pri maximálnej stávke, pokiaľ padne na všetkých valcoch
(plné pole) symbol Diamanty.
Základné informácie: Päťvalcová hra so 40 výhernými líniami. Na každom valci sú 4 symboly. Výhry sú
platné zľava doprava. Platí iba najvyššia výhra na výhernej línii. Počas jednej hry môžete vyhrať na
viacerých výherných líniách, čo znamená, že výhry sa na konci sčítavajú.
Symbol WILD nahrádza všetky symboly.
FUNKCIA SEVENS & CHERRIES (sedmičky a čerešne): Ak sa na 5. valci zobrazí symbol WILD, aktivuje
sa funkcia SEVENS & CHERRIES. Symbol WILD a všetky symboly SEDMIČKA a ČEREŠŇA na obrazovke
sa náhodne zmenia na jeden zo symbolov z výplatnej tabuľky.
Výhry sa vyplácajú pred aktiváciou a po aktivácii funkcie.
Ak jeden alebo viac symbolov WILD nahradí symbol ČEREŠŇA v kombinácii 5 výherných symbolov,
neaktivujú sa otočky zdarma.
Bonusová hra FREE SPINS (otočky zdarma): Jedna alebo viac kombinácií „5 výherných symbolov so
symbolom ČEREŠNE“ na výhernej línii aktivuje 10 otočiek zdarma. Počas otočiek zdarma sú na valcoch iba
symboly SEDMIČKA a ČEREŠŇA.
Otočky zdarma používajú tú istú stávku na líniu a počet línií ako základná hra.
Otočky zdarma je možné opätovne získať počas hrania otočky zdarma.
VÝPLATNÁ TABUĽKA:
SYMBOL

3x

4x

5x

2,5 x n

10 x n

50 x n

Diamanty

1xn

10 x n

50 x n

Červená sedmička

1xn

3xn

30 x n

Fialová sedmička

1xn

2,5 x n

25 x n

Modrá sedmička

0,5 x n

1,5 x n

15 x n

Zelená sedmička

0,5 x n

1xn

10 x n

Strieborná hviezda

0,5 x n

2,5 x n

5xn

Pomaranč, citrón, slivka

0,25 x n

1xn

4xn

Čerešne

0,25 x n

0,5 x n

2,5 x n

Wild

n = stávka na hru
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Hra: SHINY STARS
Min. stávka: 0,1 EUR
Max. stávka: 10 EUR
Maximálna výhra z hazardnej hry: 12 220 €
Maximálnu výhru zo hry je možné získať pri maximálnej stávke, pokiaľ padne na valcoch zhora nadol napr.
táto kombinácia: 1. Valec = Astronóm, Glóbus, K; 2. Valec = WILD, WILD, WILD; 3. Valec = WILD, WILD,
WILD; 4. Valec = WILD, WILD, WILD; 5. Valec = Astronóm, Teleskop, Q.
Základné informácie: Päťvalcová hra s 5 výhernými líniami. Na každom valci sú 3 symboly. Výhry sú platné
zľava doprava, okrem symbolu SCATTER, ktorý je platný kdekoľvek. Platí iba najvyššia výhra na výhernej
línii. Počas jednej hry môžete vyhrať na viacerých výherných líniách, čo znamená, že výhry sa na konci
sčítavajú.
Symbol WILD nahrádza všetky symboly okrem symbolov SCATTER. Symbol WILD sa zobrazuje na valcoch
2, 3 a 4 a v prípade možne výhernej kombinácie sa rozširuje a pokrýva všetky pozície na valcoch, na ktorých
sa zobrazuje.
Symbol SCATTER (kniha) platí všade. Symbol SCATTER (kniha) sa zobrazuje na všetkých valcoch.
Symbol SCATTER (guľa) sa zobrazuje iba na valcoch 1, 3 a 5.
VÝPLATNÁ TABUĽKA:
SYMBOL

2x

3x

4x

5x

Astronóm

2xn

10 x n

40 x n

600 x n

Veštkyňa, teleskop

-

8xn

20 x n

100 x n

Glóbus

-

4xn

10 x n

40 x n

A, K, Q, J

-

2xn

6xn

20 x n

SCATTER (guľa)

-

20 x n

-

-

3xn

20 x n

100 x n

SCATTER (kniha)

n = stávka na hru

Verzia: V.SKEURO-GLT YP V1.0_YP
Dátum: 29. 06. 2019

20 z 24

Hra: SPACE BUCK
Min. stávka: 0,1 EUR
Max. stávka: 10 EUR
Maximálna výhra z hazardnej hry: 20 300 €
Maximálnu výhru zo hry je možné získať pri maximálnej stávke, pokiaľ padne na valcoch zhora nadol napr.
táto kombinácia: 1. Valec = 10, WILD, Q; 2. Valec = Q, WILD, A; 3. Valec = Q, WILD, J; 4. Valec = K, WILD,
10; 5. Valec = J, WILD, Q.
Základné informácie: Päťvalcová hra s 5 alebo 10 výhernými líniami. Výhry sú platné zľava doprava. Platí
iba najvyššia výhra na výhernej línii. Počas jednej hry môžete vyhrať na viacerých výherných líniách, čo
znamená, že výhry sa na konci sčítavajú.
Symbol WILD nahrádza všetky symboly okrem symbolu SCATTER a BONUS (meteorit).
Výhry za symbol SCATTER platia na akejkoľvek pozícii na valcoch za akýkoľvek počet hraných línií. V
každej hre sa vypláca iba najvyššia výhra za symbol SCATTER. Výhry so symbolom SCATTER sa
pripočítajú k líniovým výhram. 3 alebo viac symbolov SCATTER aktivuje 10, 15, resp. 20 bezplatných hier.
Bonusová hra FREE GAMES: 3, 4 alebo 5 symbolov SCATTER na akejkoľvek pozícii na valcoch aktivuje
10, 15, resp. 20 hier FREE GAMES (otočky zdarma) s funkciou BONUS.
Výhra za symboly SCATTER a výhry z bonusovej hry sa kumulujú v poli výhra.
Otočky zdarma používajú tú istú stávku na líniu a počet línií ako základná hra.
Počas bonusových hier je možno vyhrať ďalšie bonusové hry.
Funkcia BONUS: Vždy, keď sa počas FREE GAMES na 3. valci zobrazí symbol BONUS (meteorit),
zdvojnásobí sa suma v poli výhra.
VÝPLATNÁ TABUĽKA:
SYMBOL

3x

4x

5x

WILD (Astronaut)

100 x n

800 x n

10 000 x n

Mimozemšťan

100 x n

800 x n

7 500 x n

Robot

50 x n

350 x n

5 000 x n

Vesmírna loď

30 x n

200 x n

2 500 x n

Zbraň

15 x n

75 x n

800 x n

A

10 x n

70 x n

400 x n

K

10 x n

50 x n

250 x n

Q

10 x n

35 x n

150 x n

J

10 x n

25 x n

100 x n

10

10 x n

20 x n

75 x n

4xm
+ 10 hier zdarma

5xm
+ 15 hier zdarma

6xm
+ 20 hier zdarma

SCATTER

n = stávka na jednu výhernú líniu
m = stávka na hru
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Hra: SUPER SPIN
Min. stávka: 0,1 EUR
Max. stávka: 10 EUR
Maximálna výhra z hazardnej hry: 9 150 €
Maximálnu výhru z hazardnej hry možno získať pri maximálnej stávke, pokiaľ padne na všetkých valcoch
(plné pole) symbol Červená sedmička a SUPER BONUS (9 alebo viac výhier Super Spin).
Základné údaje: Päťvalcová hra s hrou na 20 výherných línií. Výhry sú platné zľava doprava. Platí vždy len najvyššia
výhra na línii. Je možné počas jednej hry získať výhru na viacerých výherných líniách, to znamená, že výhry sú sčítané.
Symbol WILD je platný kdekoľvek na valcoch a nahrádza všetky symboly.
Bonusová hra SUPER SPIN: V prípade akejkoľvek výhernej kombinácie VÝHERNÉ SYMBOLY zostávajú na valcoch,
všetky ostatné sa znovu bezplatne roztočia. Nové výherné kombinácie zostávajú na valcoch tiež. Hra Super Spin je
ukončená, pokiaľ nevznikne nová výherná kombinácia. Výhry sú vyhodnotené poslednou otočkou hry Super Spin.
6 Super Spins v rade – MINI BONUS
7 Super Spins v rade – MIDI BONUS
8 Super Spins v rade – MAXI BONUS
9+ Super Spins v rade – SUPER BONUS

BONUS

výhra

SUPER

485 x – 515x celková stávka

MAXI

170 x – 230 x celková stávka

MIDI

45 x – 55 x celková stávka

MINI

15 x – 25 x celková stávka

VÝPLATNÁ TABUĽKA:
SYMBOL

3x

4x

5x

Plné plátno
(5x3)

7 červená, zelená

4xn

10 x n

20 x n

400 x n

Zvonček, Melón, Strapec
hrozna

1xn

4xn

10 x n

200 x n

Pomaranč, Slivka

0,4 x n

1xn

2xn

40 x n

Citrón, Čerešne

0,4 x n

1xn

2xn

40 x n

n = celková stávka
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Hra: THUNDER WINS
Min. stávka: 0,2 EUR
Max. stávka: 10 EUR
Maximálna výhra z hazardnej hry: 4 000 €
Maximálnu výhru z hazardnej hry možno získať pri maximálnej stávke, pokiaľ padne na všetkých valcoch
(plné pole) symbol Boh.
Základné informácie: Päťvalcová hra so 40 výhernými líniami. Výhry sú platné zľava doprava. Platí iba
najvyššia výhra na výhernej línii. Počas jednej hry môžete vyhrať na viacerých výherných líniách, čo
znamená, že výhry sa na konci sčítavajú.
Symbol SCATTER (Panteón) sa zobrazuje iba na valcoch 1, 2 a 3. Výhry za symbol SCATTER platia na
akejkoľvek pozícii na valcoch za akýkoľvek počet hraných línií.
Symbol WILD nahrádza všetky symboly okrem symbolu SCATTER (Panteón). Symbol WILD sa zobrazuje
na valcoch 2, 3, 4 a 5.
FUNKCIA RESPIN: Vždy, keď sa na všetkých pozíciách 1. valca zobrazí rovnaký symbol, aktivuje sa respin
THUNDER, čím hráč dostane 2 bezplatné respiny.
1. valec sa podrží a všetky rovnaké symboly alebo symbol WILD na valcoch 2, 3, 4 a 5 sa podržia a valce sa
otočia za týmito podržanými symbolmi.
Po prvom respine sa ďalšie rovnaké symboly alebo symbol WILD podržia pre druhý respin.
Všetky výhry sa vyhodnotia na konci respinov.
Ak sú všetky pozície valcov vyplnené rovnakými symbolmi a symbolom WILD, potom sa respin THUNDER
ukončí a výhry sa vyhodnotia.
Výherné kombinácie v režime respin sú rovnaké ako pri základnej hre.
Počas respinu zostávajú stávka na líniu a aktívne výherné línie rovnaké ako v hre, ktorá aktivovala respin.
Bonusová hra FREE SPINS (otočky zdarma): 3 symboly SCATTER (Panteón) kdekoľvek na prvých 3
valcoch znamenajú výhru 10 otočiek zdarma. Funkciu FREE SPIN je možné opätovne aktivovať kedykoľvek
počas 10 otočiek zdarma.
Počas otočiek zdarma zostávajú stávka na líniu a aktívne výherné línie rovnaké ako v hre, ktorá aktivovala
funkciu.
Pre FREE SPINS sa na valce pridávajú dodatočné symboly WILD.
Respin THUNDER je možné tiež aktivovať počas FREE SPINS.
VÝPLATNÁ TABUĽKA:
SYMBOL

3x

4x

5x

1xn

2,5 x n

10 x n

0,5 x n

2xn

7xn

Holubica, pohár, topánky, harfa

0,5 x n

1,5 x n

5xn

A, K, Q, J

0,25 x n

1xn

2,5 x n

2xn

-

-

Boh
Bohyňa

SCATTER (Panteón)

n = stávka na hru
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Hra: WILD LADY
Min. stávka: 0,1 EUR
Max. stávka: 10 EUR
Maximálna výhra z hazardnej hry: 8 120 €
Maximálnu výhru zo hry je možné získať pri maximálnej stávke, pokiaľ padne na valcoch zhora nadol napr.
táto kombinácia: 1. Valec = J, 7, Q; 2. Valec = WILD, WILD, WILD; 3. Valec = WILD, WILD, WILD; 4. Valec =
WILD, WILD, WILD; 5. Valec = WILD, WILD, WILD.
Základné údaje: Päťvalcová hra s hrou na 10 výherných líniách. Na každom valci sú 3 symboly. Výhry sú
platné zľava doprava okrem symbolu SCATTER (Hviezda), ktorý platí kdekoľvek na valcoch. Platí vždy len
najvyššia výhra na línii. Je možné počas jednej hry získať výhru na viacerých výherných líniách, to znamená,
že výhry sú sčítané.
Symbol WILD LADY (WILD) sa môže vyskytovať na valci 2, 3, 4 a 5 a nahrádza akýkoľvek iný symbol okrem
symbolu SCATTER (Hviezda). Symbol WILD LADY (WILD) expanduje na všetky 3 pozície daného valca ako
celá ženská postava a dopĺňa výherné kombinácie. Zostáva na danom valci aj v ďalších hrách, ale pri každej
nasledovnej otočke sa posune o jednu pozíciu nadol. Ak hráč zmení stávku, symbol WILD LADY (WILD)
z daného valca zmizne.
Bonusová hazardná hra - Bonusový násobok: Pokiaľ padne na prvých troch, štyroch alebo piatich
valcoch na všetkých pozíciách (počítané zľava doprava) jeden zo 4 symbolov (A, K, Q, J), tak sa výhra
násobí 3x, 4x alebo 5x.
VÝPLATNÁ TABUĽKA:
SYMBOL

2x

3x

4x

5x

7

2xn

10 x n

70 x n

200 x n

Kocka

1xn

3xn

15 x n

70 x n

Karty

1xn

2xn

10 x n

50 x n

Diamantová slza

-

1,5 x n

5xn

25 x n

Žetón

-

1xn

2xn

10 x n

A, K

-

1xn

2xn

5xn

J, Q

-

0,5 x n

1xn

2xn

SCATTER (Hviezda)

-

5xn

25 x n

250 x n

n = stávka na hru
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