MOD elektronik, s.r.o.

MOD PLAY
VLT SYSTEM
Red Games Plus
HERNÝ PLÁN VIDEOHIER
hazardnej hry podľa zákona č. 30/2019 Z. z. v platnom znení
s hrami :

JAMAJKA
FIRE 81
BURNING FRUITS
SIMPLY STEP PLAY
DOUBLE JOKER
GOLDEN BRICK
LUCKY JOKER
GOLDEN SPIN

81
JOKER IN PRISON
LUCKY STORM
MYSTERY DICE
MYSTERY WIN 27
POKER
WILD INDIANS

pre terminály prevádzkovateľa:

SLOV-MATIC, spol. s r.o.
Humenské námestie 1
851 07 Bratislava
IČO: 17 314 712
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POPIS HRY
Základné ustanovenia

1.

1. Systém videohier MOD PLAY VLT SYSTEM tvoria: terminály, centrálny počítačový systém
(ďalej len CPS), záložný počítačový systém (ďalej len ZPS), koncové zariadenia umožňujúce
on-line prístup a elektronické komunikačné siete.
2. 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.
3. Vo všetkých hazardných hrách systému videohier MOD PLAY VLT SYSTEM rozhoduje o výhre
výlučne náhoda. Výherné kombinácie žrebuje CPS.
4. CPS alebo ZPS umožňuje uschovávať kontrolné záznamy o všetkých termináloch. Terminály sú
automaticky vypnuté, v prípade odpojenia od CPS alebo ZPS.
5. 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, Bratislava (ďalej len SLOV-MATIC, 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
spoločnosti SLOV-MATIC, spol. s r.o.. Pri poruche, nespôsobenej hráčom, sú vklady do
hazardnej hry vrátené.
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 SLOV-MATIC, spol. s r.o. v súčinnosti s Úradom pre reguláciu
hazardných hier.
2. Ako hrať na termináli
1. Hráč vloží príslušné mince alebo bankovky do terminálu.
2. Terminál prijíma mince 50 cent, 1 a 2 Euro a 5,- až 500,- Eur bankovky, ak na termináli nie sú
jednotlivé mince alebo bankovky deaktivované.
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 NÁVOD.
6. Každá hazardná hra sa hrá podľa ďalej uvedených pravidiel určených spoločnosťou SLOVMATIC, spol. s r.o..
7. Stávka do každej hazardnej hry je v rozsahu 0,10 Euro až 10 Euro, min. stávka je 0,10 Euro.
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
1. Tiket je vytlačený a odrezaný tlačiarňou terminálu a vysunutý z terminálu, odkiaľ si ho obsluha
zoberie.
2. Obsluha overí údaje vytlačené na tikete (suma k výplate, dátum, prevádzka atď.).
3. Platnosť tiketu (lehota na uplatnenie nároku na výhru) je 30 dní.
4. Keď sa overí a potvrdí, že tiket je platný, obsluha prevádzky vyplatí výhru podľa nasledujúcich
pravidiel:
 Výplata do čiastky 1 000,- EUR prebieha bezprostredne na hernom mieste, kde bola
dosiahnutá
 Výplata čiastok od 1 000,- EUR a viac do čiastky 3 300,- EUR prebieha do dvoch
pracovných dní
 Výplata čiastok od 3 300 EUR bude vyplatená do piatich dní. Výplaty výhier nad
3 300 EUR budú vykonané navyše po predložení platného preukazu totožnosti a po
predložení Potvrdenia o výhre, pokiaľ bolo prevádzkou vystavené pri výhre čiastok, ktoré
neboli vyplatené bezprostredne po výhre. Prevzatie výhry potvrdí výherca svojim
podpisom.
 Výhry 1 600,- Euro a vyššie môže vyplácať spoločnosť SLOV-MATIC, spol. s r.o.
poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom na účet výhercu do 5 dní odo dňa
uplatnenia nároku na výhru. V prípade, že obsluha nemá dostatok prostriedkov
k vyplateniu, vystaví hráčovi Potvrdenie o výhre.
 Jednotlivá výhra nad 5 000,- EUR musí byť vyplatená výlučne bezhotovostne.
5. Výhry bez overeného tiketu nemôžu byť vyplatené.
6. Chybné tikety sa považujú za nevýherné a nemôžu byť vyplatené. Za chybné sa považujú tikety
zmenené, upravené, nečitateľné alebo nevytlačené terminálom.
7. 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..
8. Na účely vystavenia poštovej poukážky alebo bankového prevodu musí hráč predložiť platný
preukaz totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas), resp. číslo bankového účtu.
9. Všetky výhry sa riadia platnou tabuľkou výhier pre danú hazardnú hru a stávku. 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.
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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
SLOV-MATIC, spol. s r.o. v lehote do 15 dní od ich doručenia.

6. Popis terminálu
Informačné pole:
KREDIT:
VÝHRA:
STÁVKA:

tu sa zobrazujú všetky vložené bankovky a mince.
tu sú zobrazené všetky získané výhry v odohranej hre.
aktuálna stávka na hazardnú hru.

Ovládacie prvky systému touch screen (dotyková obrazovka) a hlavné ovládacie tlačidlá:
MENU:
prechod z hazardnej hry do hlavnej obrazovky terminálu.
AUTOŠTART: začiatok automatickej hazardnej hry do vyčerpania kreditu, alebo ukončenia
automatickej hazardnej hry opätovným stlačením.
STÁVKA:
voľba stávky pre nasledujúcu 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.
Terminál Red Games Plus môže obsahovať všetky, alebo len niektoré z nižšie uvedených
hazardných hier podľa výberu a nastavení prevádzkovateľa:

JAMAJKA
FIRE 81
BURNING FRUITS
SIMPLY STEP PLAY
DOUBLE JOKER
GOLDEN BRICK
GOLDEN SPIN

81
JOKER IN PRISON
LUCKY STORM
MYSTERY DICE
MYSTERY WIN 27
POKER
WILD INDIANS

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

7. Záverečné ustanovenia
1.

2.

Spoločnosť SLOV-MATIC, spol. s r.o., ako prevádzkovateľ týchto videohier, môže po
predchádzajúcom súhlase Úradu pre reguláciu hazardných hier vydať zmeny alebo doplnky
k tomuto hernému plánu.
Tento herný plán nadobúda platnosť dňom ……… 15.07.2020 ………..
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Herný plán a popis hry: JAMAJKA
JAMAJKA je simulácia valcovej hry s trojicou otočných valcov, ktoré majú rôzne symboly, 3 symboly na valci a 5
výherných línií. Hra spočíva v zostavení symbolov aspoň do jednej výhernej línie, okrem symbolu MYSTERY,
ktorý platí kdekoľvek na obrazovke (scatter). Všetky možné výherné kombinácie a ich bodové hodnoty pre
zvolenú stávku sú zobrazené vo výhernej tabuľke, umiestnenej na hornom LCD monitore. Stávka sa volí
tlačidlom STÁVKA. Výšku stávky na jednu hru je možné zvoliť 0.10, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 1.00, 1.50, 2.00,
3.00, 5.00, 7.00 a 10.00 €. Symbol WILD (Jamajčan) má funkciu „divokého symbolu“ (Žolík), ktorý nahrádza
všetky symboly okrem symbolu MYSTERY. Ak sa symbol WILD (Jamajčan) nachádza na strednom valci, násobí
líniovú výhru, ktorej je súčasťou, 2x. Pri výhernej kombinácii za symbol Mystery hráč získa náhodnú výhru
v rozmedzí danom výhernou tabuľkou.
Hru je tiež možné spustiť automaticky po stlačení tlačidla AUTOŠTART/RISK. Automatická hra je zastavená po
opätovnom stlačení tlačidla AUTOŠTART/RISK. Výhra je automaticky prepisovaná do KREDITU.
Akúkoľvek výhru sa hráč môže pokúsiť zdvojnásobiť v bonusovej hazardnej hre RISK (toto neplatí v režime,
keď je zapnutý autoštart, alebo hráč získa výhru väčšiu ako 2 500 €, kedy sa výhra pripisuje automaticky
priamo do kreditu). Hráč vstúpi do bonusovej hry tak, že po zobrazení výhry na displeji VÝHRA, stlačí tlačidlo
AUTOŠTART/RISK, alebo sa na LCD monitore dotkne tlačidla RISK. Na obrazovke sa objaví rub ponúkanej karty
a blikajú symboly ČERVENÁ a ČIERNA. Hráč háda, či ponúknutá karta po otočení bude mať červenú alebo
čiernu farbu. Ak uhádne, potom sa čiastka uvedená na displeji VÝHRA zdvojnásobí. Hráč môže takto výhru
riskovať maximálne 7 kôl, alebo po hodnotu výhry, ktorá by po ďalšom zdvojnásobení prekročila maximálnu
výhru v hazardnej hre RISK (5 000 €). Potom je výhra automaticky pripísaná do kreditu. Ak je hráč
v ľubovoľnom kole riskovania neúspešný (nezvolí zhodnú farbu s ponúknutou kartou), potom o celú možnú
výhru príde a na displeji VÝHRA sa objaví 0. Hráč môže stlačením tlačidla ŠTART/PRIPÍSAŤ alebo tlačidla na
LCD monitore PRIPÍSAŤ riskovanie kedykoľvek ukončiť a výhra z displeja VÝHRA sa pripíše do KREDITU.
Výherná tabuľka pre stávku 0.10 €:
Počet zhodných
symbolov

Symbol

3x

WILD (Jamajčan)

3x
3x
3x
3x
3x
3x
3x
3x

List
Melóny
Vlajka
Hrozno
Slivka
Pomaranče
Citróny
Čerešne

3x

MYSTERY (scatter)

Výhra (€)
50.00

0.40-20.00

2.00
1.20
0.80
0.60
0.40
0.30
0.20
0.20

Minimálna stávka do hry je 0.10 €, maximálna stávka je 10.00 €. Maximálna výhra v základnej hre je 5 000 €.
Maximálna výhra celkom je 5 000 €.
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Herný plán a popis hry: FIRE 81
FIRE 81 je simulácia valcovej hry so štvoricou otočných valcov, ktoré majú rôzne symboly, 3 symboly na valci a
27 /v prípade 3 výherných symbolov/ alebo 81 výherných línií /v prípade 4 výherných symbolov/ (criss-cross).
Hra spočíva v zostavení symbolov aspoň do jednej až osemdesiat jeden výherných línií. Výherné línie platia iba
zľava doprava a platí iba najvyššia výhra na výhernej línií. Všetky možné výherné kombinácie na výhernej línii a
ich bodové hodnoty pre zvolenú stávku sú zobrazené vo výhernej tabuľke, umiestnenej na hornom LCD
monitore. Stávka sa volí tlačidlom STÁVKA. Výšku stávky na jednu hru je možné zvoliť 0.10, 0.20, 0.30, 0.40,
0.50, 1.00, 1.50, 2.00, 3.00, 5.00, 7.00 a 10.00 €. Symbol 81 má funkciu „divokého symbolu“ (Žolík), ktorý
nahrádza všetky symboly. Ak 1, 2, resp. 3 symboly 81 sú súčasťou výhernej línie, násobia líniovú výhru 2x, 4x,
resp. 8x.
Hru je tiež možné spustiť automaticky po stlačení tlačidla AUTOŠTART/RISK. Automatická hra je zastavená po
opätovnom stlačení tlačidla AUTOŠTART/RISK. Výhra je automaticky prepisovaná do KREDITU.
Akúkoľvek výhru sa hráč môže pokúsiť zdvojnásobiť v bonusovej hazardnej hre RISK (toto neplatí v režime,
keď je zapnutý autoštart, alebo hráč získa výhru väčšiu ako 2 500 €, kedy sa výhra pripisuje automaticky
priamo do kreditu). Hráč vstúpi do bonusovej hry tak, že po zobrazení výhry na displeji VÝHRA, stlačí tlačidlo
AUTOŠTART/RISK, alebo sa na LCD monitore dotkne tlačidla RISK. Na obrazovke sa objaví rub ponúkanej karty
a blikajú symboly ČERVENÁ a ČIERNA. Hráč háda, či ponúknutá karta po otočení bude mať červenú alebo
čiernu farbu. Ak uhádne, potom sa čiastka uvedená na displeji VÝHRA zdvojnásobí. Hráč môže takto výhru
riskovať maximálne 7 kôl, alebo po hodnotu výhry, ktorá by po ďalšom zdvojnásobení prekročila maximálnu
výhru v hazardnej hre RISK (5 000 €). Potom je výhra automaticky pripísaná do kreditu. Ak je hráč
v ľubovoľnom kole riskovania neúspešný (nezvolí zhodnú farbu s ponúknutou kartou), potom o celú možnú
výhru príde a na displeji VÝHRA sa objaví 0. Hráč môže stlačením tlačidla ŠTART/PRIPÍSAŤ alebo tlačidla na
LCD monitore PRIPÍSAŤ riskovanie kedykoľvek ukončiť a výhra z displeja VÝHRA sa pripíše do KREDITU.

Výherná tabuľka pre stávku 0.10 €:

Symbol

Výhra (€) pre daný počet
zhodných symbolov
3x

4x

Sedmička

1.60

16.00

Melón

0.60

6.00

Hrozno

0.40

4.00

Slivka

0.10

0.40

Pomaranč

0.10

0.40

Citrón

0.10

0.40

Čerešne

0.10

0.40

BAR

0.10

0.20

Minimálna stávka do hry je 0.10 €, maximálna stávka je 10.00 €. Maximálna výhra v základnej hre je 50 000 €.
Maximálna výhra celkom je 50 000 €.
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Herný plán a popis hry: BURNING FRUITS
BURNING FRUITS je simulácia valcovej hry s päticou otočných valcov, ktoré majú rôzne symboly, 3 symboly na
valci a 5 výherných línií. Hra spočíva v zostavení symbolov aspoň do jednej až piatich výherných línií. Výhry
platia zľava doprava na výhernej línii okrem symbolu Hviezda, ktorý platí kdekoľvek na obrazovke (scatter).
Platí iba najvyššia výhra na výhernej línii. Všetky možné výherné kombinácie a ich bodové hodnoty pre zvolenú
stávku sú zobrazené vo výhernej tabuľke, umiestnenej na hornom LCD monitore. Stávka sa volí tlačidlom
STÁVKA. Výšku stávky na jednu hru je možné zvoliť 0.10, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 1.00, 1.50, 2.00, 3.00, 5.00,
7.00 a 10.00 €.
Hru je tiež možné spustiť automaticky po stlačení tlačidla AUTOŠTART/RISK. Automatická hra je zastavená po
opätovnom stlačení tlačidla AUTOŠTART/RISK. Výhra je automaticky prepisovaná do KREDITU.
Akúkoľvek výhru sa hráč môže pokúsiť zdvojnásobiť v bonusovej hazardnej hre RISK (toto neplatí v režime,
keď je zapnutý autoštart, alebo hráč získa výhru väčšiu ako 2 500 €, kedy sa výhra pripisuje automaticky
priamo do kreditu). Hráč vstúpi do bonusovej hry tak, že po zobrazení výhry na displeji VÝHRA, stlačí tlačidlo
AUTOŠTART/RISK, alebo sa na LCD monitore dotkne tlačidla RISK. Na obrazovke sa objaví rub ponúkanej karty
a blikajú symboly ČERVENÁ a ČIERNA. Hráč háda, či ponúknutá karta po otočení bude mať červenú alebo
čiernu farbu. Ak uhádne, potom sa čiastka uvedená na displeji VÝHRA zdvojnásobí. Hráč môže takto výhru
riskovať maximálne 7 kôl, alebo po hodnotu výhry, ktorá by po ďalšom zdvojnásobení prekročila maximálnu
výhru v hazardnej hre RISK (5 000 €). Potom je výhra automaticky pripísaná do kreditu. Ak je hráč
v ľubovoľnom kole riskovania neúspešný (nezvolí zhodnú farbu s ponúknutou kartou), potom o celú možnú
výhru príde a na displeji VÝHRA sa objaví 0. Hráč môže stlačením tlačidla ŠTART/PRIPÍSAŤ alebo tlačidla na
LCD monitore PRIPÍSAŤ riskovanie kedykoľvek ukončiť a výhra z displeja VÝHRA sa pripíše do KREDITU.
Výherná tabuľka pre stávku 0.10 €:

Symbol

Výhra (€) pre daný počet zhodných
symbolov
2x

3x

4x

5x

Čerešne

0.10

0.40

1.00

4.00

Citrón

-

0.40

1.00

4.00

Pomaranč

-

0.40

1.00

4.00

Slivka

-

0.40

1.00

4.00

Hviezda (scatter)

-

0.20

1.00

5.00

Hrozno

-

1.00

4.00

10.00

Melóny

-

1.00

4.00

10.00

Sedmička

-

2.00

20.00

100.00

Minimálna stávka do hry je 0.10 €, maximálna stávka je 10.00 €. Maximálna výhra v základnej hre je 10 000 €.
Maximálna výhra celkom je 10 000 €.
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Herný plán a popis hry: SIMPLY STEP PLAY
SIMPLY STEP PLAY je simulácia valcovej hry s trojicou otočných valcov, ktoré majú rôzne symboly, 3 symboly
na valci a 5 výherných línií. Hra spočíva v zostavení symbolov aspoň do jednej až piatich výherných línií. Všetky
možné výherné kombinácie na výhernej línii a ich bodové hodnoty pre zvolenú stávku sú zobrazené vo
výhernej tabuľke, umiestnenej na hornom LCD monitore. Stávka sa volí tlačidlom STÁVKA. Výšku stávky na
jednu hru je možné zvoliť 0.10, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 1.00, 1.50, 2.00, 3.00, 5.00, 7.00 a 10.00 €. Symbol
SIMPLY JOKER BAR má funkciu „divokého symbolu“ (Žolík) a nahrádza všetky symboly. Hra obsahuje aj
bonusovú funkciu náhodného dotáčania 1 až 3 valcov /každý o 1 až 3 symboly/, ktorá sa spúšťa náhodne,
zdarma a automaticky v prípade, ak na obrazovke hráč nezískal žiadnu výhernú kombináciu. Dotáčaním valcov
sa hráčovi zvyšuje šanca na výhru. Pokiaľ hráč získa výhru naraz na všetkých výherných líniách (plná
obrazovka) za rovnaký symbol, je výhra automaticky zdvojnásobená (platí iba pre symboly Slivky, Pomaranče,
Doláre alebo Čerešne). Ak hráč získa na línii 1 (v strede) výhernú kombináciu za symbol Čerešne, okrem výhry
získa aj 1 bonusovú hru. Ak hráč získa na línii 1 (v strede) výhernú kombináciu za symbol Hviezdy, okrem výhry
získa aj 10 bonusových hier. Bonusová hra je hazardná hra, pri ktorej nie sú hráčovi odpočítané z poľa
„KREDIT“ žiadne peniaze a hrá sa za stávku, ktorú mal hráč v hre, v ktorej získal bonusovú hru. Výhry sú počas
bonusových hier kumulované v poli „VÝHRA“. V bonusovej hre hráč môže získať aj ďalšie bonusové hry.
Hru je tiež možné spustiť automaticky po stlačení tlačidla AUTOŠTART/RISK. Automatická hra je zastavená po
opätovnom stlačení tlačidla AUTOŠTART/RISK. Výhra je automaticky prepisovaná do KREDITU.
Akúkoľvek výhru sa hráč môže pokúsiť zdvojnásobiť v bonusovej hazardnej hre RISK (toto neplatí v režime,
keď je zapnutý autoštart, alebo hráč získa výhru väčšiu ako 2 500 €, kedy sa výhra pripisuje automaticky
priamo do kreditu). Hráč vstúpi do bonusovej hry tak, že po zobrazení výhry na displeji VÝHRA, stlačí tlačidlo
AUTOŠTART/RISK, alebo sa na LCD monitore dotkne tlačidla RISK. Na obrazovke sa objaví rub ponúkanej karty
a blikajú symboly ČERVENÁ a ČIERNA. Hráč háda, či ponúknutá karta po otočení bude mať červenú alebo
čiernu farbu. Ak uhádne, potom sa čiastka uvedená na displeji VÝHRA zdvojnásobí. Hráč môže takto výhru
riskovať maximálne 7 kôl, alebo po hodnotu výhry, ktorá by po ďalšom zdvojnásobení prekročila maximálnu
výhru v hazardnej hre RISK (5 000 €). Potom je výhra automaticky pripísaná do kreditu. Ak je hráč
v ľubovoľnom kole riskovania neúspešný (nezvolí zhodnú farbu s ponúknutou kartou), potom o celú možnú
výhru príde a na displeji VÝHRA sa objaví 0. Hráč môže stlačením tlačidla ŠTART/PRIPÍSAŤ alebo tlačidla na
LCD monitore PRIPÍSAŤ riskovanie kedykoľvek ukončiť a výhra z displeja VÝHRA sa pripíše do KREDITU.
Výherná tabuľka pre stávku 0.10 €:
Počet zhodných
symbolov
Symbol

Výhra (€)

3x
3x
3x
3x
3x
3x
3x
3x
3x

Simply Joker Bar
BAR
Hviezdy /10 Bonus/
Melóny
Zvončeky
Slivky
Pomaranče
Doláre
Čerešne /1 bonus/

15.00
4.00
2.00
1.60
1.60
0.80
0.80
0.80
0.40

9x
9x
9x
9x

Slivky
Pomaranče
Doláre
Čerešne /1 bonus/

8.00
8.00
8.00
4.00

Minimálna stávka do hry je 0.10 €, maximálna stávka je 10.00 €. Maximálna výhra v základnej hre je 5 000 €.
Maximálna výhra celkom je 5 000 €.
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Herný plán a popis hry: DOUBLE JOKER
DOUBLE JOKER je simulácia valcovej hry s trojicou otočných valcov s rôznymi symbolmi, 3 symboly na valci a 5
výhernými líniami, ktoré sú zobrazované na LCD monitore. Hra spočíva v zostavení symbolov aspoň do jednej
výhernej línie z celkom piatich línií – tým je možné získať zodpovedajúcu výhru. Všetky možné výherné
kombinácie na výhernej línii a ich bodové hodnoty pre zvolenú stávku sú zobrazené v príslušnej výhernej
tabuľke. Stávka sa volí tlačidlom STÁVKA. Výšku stávky na jednu hru je možné zvoliť 0.10, 0.20, 0.30, 0.40,
0.50, 1.00, 1.50, 2.00, 3.00, 5.00, 7.00 a 10.00 €. Symbol JOKER (Žolík) má funkciu „divokého symbolu“, ktorý
nahrádza všetky ostatné symboly. Ak 1 resp. 2 symboly JOKER (Žolík) sú súčasťou výhernej línie, násobia
líniovú výhru 2x resp. 4x.
Hru je tiež možné spustiť automaticky po stlačení tlačidla AUTOŠTART/RISK. Automatická hra je zastavená po
opätovnom stlačení tlačidla AUTOŠTART/RISK. Výhra je automaticky prepisovaná do KREDITU.
Akúkoľvek výhru sa hráč môže pokúsiť zdvojnásobiť v bonusovej hazardnej hre RISK (toto neplatí v režime,
keď je zapnutý autoštart, alebo hráč získa výhru väčšiu ako 2 500 €, kedy sa výhra pripisuje automaticky
priamo do kreditu). Hráč vstúpi do bonusovej hry tak, že po zobrazení výhry na displeji VÝHRA, stlačí tlačidlo
AUTOŠTART/RISK, alebo sa na LCD monitore dotkne tlačidla RISK. Na obrazovke sa objaví rub ponúkanej karty
a blikajú symboly ČERVENÁ a ČIERNA. Hráč háda, či ponúknutá karta po otočení bude mať červenú alebo
čiernu farbu. Ak uhádne, potom sa čiastka uvedená na displeji VÝHRA zdvojnásobí. Hráč môže takto výhru
riskovať maximálne 7 kôl, alebo po hodnotu výhry, ktorá by po ďalšom zdvojnásobení prekročila maximálnu
výhru v hazardnej hre RISK (5 000 €). Potom je výhra automaticky pripísaná do kreditu. Ak je hráč
v ľubovoľnom kole riskovania neúspešný (nezvolí zhodnú farbu s ponúknutou kartou), potom o celú možnú
výhru príde a na displeji VÝHRA sa objaví 0. Hráč môže stlačením tlačidla ŠTART/PRIPÍSAŤ alebo tlačidla na
LCD monitore PRIPÍSAŤ riskovanie kedykoľvek ukončiť a výhra z displeja VÝHRA sa pripíše do KREDITU.
Výherná tabuľka pre stávku 0.10 €:
Počet zhodných
symbolov na
výhernej línii

Symbol

3x
3x
3x
3x
3x
3x
3x
3x
3x

Joker (Žolík)
Sedmičky
Zvončeky
Hrozná
Melóny
Citróny
Pomaranče
Slivky
Čerešne

Výhra (€)
15.00
2.00
2.00
0.80
0.80
0.40
0.40
0.40
0.20

Minimálna stávka do hry je 0.10 €, maximálna stávka je 10.00 €. Maximálna výhra v základnej hre je 1 580 €.
Maximálna výhra celkom je 5 000 €.

Red Games Plus

EUR 1.9.0 – RG

9/20

Herný plán a popis hry: JOKER IN PRISON
JOKER IN PRISON je simulácia valcovej hry s trojicou otočných valcov, ktoré majú rôzne symboly, 3 symboly na valci
a 5 výherných línií. Hra spočíva v zostavení zhodných symbolov na valcoch aspoň do jednej až piatich výherných línií.
Všetky možné výherné kombinácie na výhernej línii a ich bodové hodnoty pre zvolenú stávku sú zobrazené vo
výhernej tabuľke, umiestnenej na hornom LCD monitore. Stávka sa volí tlačidlom STÁVKA. Výšku stávky na jednu hru
je možné zvoliť 0.10, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 1.00, 1.50, 2.00, 3.00, 5.00, 7.00 a 10.00 €. Symbol JOKER (Žolík) má
funkciu „divokého symbolu“, ktorý nahrádza všetky ostatné symboly. V prípade, že je súčasťou líniovej výhry aspoň
jeden „divoký symbol“ JOKER (Žolík), dôjde k započítaniu výhry, k zablokovaniu všetkých symbolov na príslušnej
výhernej línii a následne je automaticky spustená bonusová hra. Bonusová hra je hazardná hra, pri ktorej nie sú
hráčovi odpočítané z poľa „KREDIT“ žiadne peniaze a hrá sa za stávku, ktorú mal hráč v hre, v ktorej získal bonusovú
hru. Zablokované symboly zostanú stáť a zvyšné symboly sa zdarma roztočia. Výhry za zablokované symboly sa opäť
započítajú spolu s výhrami za prípadné nové výherné kombinácie. Po započítaní výhry v bonusovej hre dôjde
k odblokovaniu zablokovaných symbolov a k prípadnému ďalšiemu zablokovaniu nových výherných symbolov na
výherných líniách obsahujúcich aspoň jeden „divoký symbol“ JOKER (Žolík). Pokiaľ sú po dokončení bonusovej hry
zablokované niektoré výherné symboly, dôjde k automatickému spusteniu ďalšej bonusové hry. Výhry sú počas
bonusových hier kumulované v poli „VÝHRA“.
Pokiaľ hráč získa výhru naraz na všetkých 5 výherných líniách za rovnaký symbol (9 rovnakých symbolov = plná
obrazovka), je výhra automaticky zdvojnásobená.
Hru je tiež možné spustiť automaticky po stlačení tlačidla AUTOŠTART/RISK. Automatická hra je zastavená po
opätovnom stlačení tlačidla AUTOŠTART/RISK. Výhra je automaticky prepisovaná do KREDITU.
Akúkoľvek výhru sa hráč môže pokúsiť zdvojnásobiť v bonusovej hazardnej hre RISK (toto neplatí v režime, keď je
zapnutý Autoštart, alebo hráč získa výhru väčšiu ako 2 500 €, kedy sa výhra pripisuje automaticky priamo do
kreditu). Hráč vstúpi do bonusovej hry tak, že po zobrazení výhry na displeji VÝHRA, stlačí tlačidlo AUTOŠTART/RISK,
alebo sa na LCD monitore dotkne tlačidla RISK. Na obrazovke sa objaví rub ponúkanej karty a blikajú symboly
ČERVENÁ a ČIERNA. Hráč háda, či ponúknutá karta po otočení bude mať červenú alebo čiernu farbu. Ak uhádne,
potom sa suma uvedená na displeji VÝHRA zdvojnásobí. Hráč môže takto výhru riskovať maximálne 7 kôl, alebo po
hodnotu výhry, ktorá by po ďalšom zdvojnásobení prekročila maximálnu výhru v hazardnej hre RISK (5 000 €).
Potom je výhra automaticky pripísaná do Kreditu. Ak je hráč v ľubovoľnom kole riskovania neúspešný (nezvolí
zhodnú farbu s ponúknutou kartou), potom o celú možnú výhru príde a na displeji VÝHRA sa objaví 0. Hráč môže
stlačením tlačidla ŠTART/PRIPÍSAŤ alebo tlačidla na LCD monitore PRIPÍSAŤ riskovanie kedykoľvek ukončiť a výhra
z displeja VÝHRA sa pripíše do KREDITU.
Výherná tabuľka pre stávku 0,10 €:
Počet zhodných
symbolov
na výhernej línii

Symbol

Výhra

3x
3x
3x
3x
3x
3x
3x

Joker (Žolík), Hviezda
Melón
Hrozno
Slivka
Pomaranč
Citrón
Čerešne

5,00
1,50
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20

€
€
€
€
€
€
€

Minimálna stávka do hry je 0,10 €, maximálna stávka je 10,00 €. Maximálna výhra v základnej hre je 50 000 €.
Maximálna výhra celkovo je 50 000 €.
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Herný plán a popis hry: MYSTERY DICE
MYSTERY DICE je simulácia valcovej hry s trojicou otočných valcov, ktoré majú rôzne symboly, 3 symboly na valci a
27 výherných línií (criss--cross). Hra spočíva v zostavení zhodných symbolov na valcoch aspoň do jednej výhernej
línie. Všetky možné výherné kombinácie na výhernej línii a ich bodové hodnoty pre zvolenou stávku sú zobrazené vo
výhernej tabuľke, umiestnenej na hornom LCD monitore. Stávka sa volí tlačidlom STÁVKA. Výšku stávky na jednu hru
je možné zvoliť 0.10, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 1.00, 1.50, 2.00, 3.00, 5.00, 7.00 a 10.00 €. Symbol WILD má funkciu
„divokého symbolu“, ktorý nahrádza všetky ostatné symboly okrem symbolu MYSTERY (Kocka). Pri výhernej
kombinácii za symbol Mystery (Kocka), hráč získa náhodnú líniovú výhru v rozmedzí danou výhernou tabuľkou.
Hru je tiež možné spustiť automaticky po stlačení tlačidla AUTOŠTART/RISK. Automatická hra je zastavená po
opätovnom stlačení tlačidla AUTOŠTART/RISK. Výhra je automaticky prepisovaná do KREDITU.
Akúkoľvek výhru sa hráč môže pokúsiť zdvojnásobiť v bonusovej hazardnej hre RISK (toto neplatí v režime, keď je
zapnutý Autoštart, alebo hráč získa výhru väčšiu ako 2 500 €, kedy sa výhra pripisuje automaticky priamo do
kreditu). Hráč vstúpi do bonusovej hry tak, že po zobrazení výhry na displeji VÝHRA, stlačí tlačidlo AUTOŠTART/RISK,
alebo sa na LCD monitore dotkne tlačidla RISK. Na obrazovke sa objaví rub ponúkanej karty a blikajú symboly
ČERVENÁ a ČIERNA. Hráč háda, či ponúknutá karta po otočení bude mať červenú alebo čiernu farbu. Ak uhádne,
potom sa suma uvedená na displeji VÝHRA zdvojnásobí. Hráč môže takto výhru riskovať maximálne 7 kôl, alebo po
hodnotu výhry, ktorá by po ďalšom zdvojnásobení prekročila maximálnu výhru v hazardnej hre RISK (5 000 €).
Potom je výhra automaticky pripísaná do Kreditu. Ak je hráč v ľubovoľnom kole riskovania neúspešný (nezvolí
zhodnú farbu s ponúknutou kartou), potom o celú možnú výhru príde a na displeji VÝHRA sa objaví 0. Hráč môže
stlačením tlačidla ŠTART/PRIPÍSAŤ alebo tlačidla na LCD monitore PRIPÍSAŤ riskovanie kedykoľvek ukončiť a výhra
z displeja VÝHRA sa pripíše do KREDITU.
Výherná tabuľka pre stávku 0,10 €:

Počet zhodných
symbolov
na výhernej línii

Symbol

3x
3x
3x
3x
3x
3x
3x
3x
3x
3x

Hviezda
Zvonček
Melón
Mystery (Kocka)
Hrozno
Bar
Pomaranč
Slivka
Čerešne
Citrón

Výhra
3,00
1,50
1,00
0,40-20,00
0,80
0,60
0,40
0,40
0,20
0,20

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Minimálna stávka do hry je 0,10 €, maximálna stávka je 10,00 €. Maximálna výhra v základnej hre je 2 000 €.
Maximálna výhra celkovo je 5 000 €.
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Herný plán a popis hry: GOLDEN BRICK
GOLDEN BRICK je simulácia valcovej hry s trojicou otočných valcov, ktoré majú rôzne symboly, 3 symboly na valci a
27 výherných línií (criss--cross). Hra spočíva v zostavení zhodných symbolov na valcoch aspoň do jednej výhernej
línie. Všetky možné výherné kombinácie na výhernej línii a ich bodové hodnoty pre zvolenú stávku sú zobrazené vo
výhernej tabuľke, umiestnenej na hornom LCD monitore. Stávka sa volí tlačidlom STÁVKA. Výšku stávky na jednu hru
je možné zvoliť 0.10, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 1.00, 1.50, 2.00, 3.00, 5.00, 7.00 a 10.00 €. Symbol JOKER (Žolík) má
funkciu „divokého symbolu“, ktorý nahrádza všetky ostatné symboly. Počas hry sa na valcoch náhodne zastavujú
Zlaté tehličky umiestnené nad symbolmi. Každou získanou Zlatou tehličkou sa zvyšuje násobič výhier. Násobič môže
získavať hodnoty 1x, 2x, 3x a jeho aktuálna hodnota pre zvolenú stávku je vidieť na ciferníku váhy na hornom
monitore. Všetky výhry zobrazené v tabuľke výhier sú už vynásobené aktuálnym násobičom. Po akejkoľvek výhre sa
násobič vracia na hodnotu 1x.
Hru je tiež možné spustiť automaticky po stlačení tlačidla AUTOŠTART/RISK. Automatická hra je zastavená po
opätovnom stlačení tlačidla AUTOŠTART/RISK. Výhra je automaticky prepisovaná do KREDITU.
Akúkoľvek výhru sa hráč môže pokúsiť zdvojnásobiť v bonusovej hazardnej hre RISK (toto neplatí v režime, keď je
zapnutý Autoštart, alebo hráč získa výhru väčšiu ako 2 500 €, kedy sa výhra pripisuje automaticky priamo do
kreditu). Hráč vstúpi do bonusovej hry tak, že po zobrazení výhry na displeji VÝHRA, stlačí tlačidlo AUTOŠTART/RISK,
alebo sa na LCD monitore dotkne tlačidla RISK. Na obrazovke sa objaví rub ponúkanej karty a blikajú symboly
ČERVENÁ a ČIERNA. Hráč háda, či ponúknutá karta po otočení bude mať červenú alebo čiernu farbu. Ak uhádne,
potom sa suma uvedená na displeji VÝHRA zdvojnásobí. Hráč môže takto výhru riskovať maximálne 7 kôl, alebo po
hodnotu výhry, ktorá by po ďalšom zdvojnásobení prekročila maximálnu výhru v hazardnej hre RISK (5 000 €).
Potom je výhra automaticky pripísaná do Kreditu. Ak je hráč v ľubovoľnom kole riskovania neúspešný (nezvolí
zhodnú farbu s ponúknutou kartou), potom o celú možnú výhru príde a na displeji VÝHRA sa objaví 0. Hráč môže
stlačením tlačidla ŠTART/PRIPÍSAŤ alebo tlačidla na LCD monitore PRIPÍSAŤ riskovanie kedykoľvek ukončiť a výhra
z displeja VÝHRA sa pripíše do KREDITU.
Výherná tabuľka pre stávku 0,10 € a násobič výhier 1x:

Počet zhodných
symbolov
na výhernej línii

Symbol

3x
3x
3x
3x
3x
3x
3x
3x
3x

Joker (Žolík)
Sedmička
Hviezdy
Zvončeky
Melóny
Slivky
Pomaranče
Citróny
Čerešne

Výhra
3,00 €
2,00 €
1,00 €
0,80 €
0,80 €
0,10 €
0,10 €
0,10 €
0,10 €

Minimálna stávka do hry je 0,10 €, maximálna stávka je 10,00 €. Maximálna výhra v základnej hre je 2 910 €.
Maximálna výhra celkovo je 5 000 €.
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Herný plán a popis hry: GOLDEN SPIN
GOLDEN SPIN je simulácia valcovej hry so štvoricou otočných valcov, ktoré majú rôzne symboly, 3 symboly na valci
a 81 výherných línií (criss-cross). Hra spočíva v zostavení zhodných symbolov na valcoch aspoň do jednej výhernej
línie. Všetky možné výherné kombinácie na výhernej línii a ich bodové hodnoty pre zvolenú stávku sú zobrazené vo
výhernej tabuľke, umiestnenej na hornom LCD monitore. Stávka sa volí tlačidlom STÁVKA. Výšku stávky na jednu hru
je možné zvoliť 0.10, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 1.00, 1.50, 2.00, 3.00, 5.00, 7.00 a 10.00 €. Symbol JOKER (Žolík) má
funkciu „divokého symbolu“, ktorý nahrádza všetky ostatné symboly okrem symbolu Dynamit. Ak hráč dostane jeden
alebo viac symbolov Dynamit kdekoľvek na obrazovke, bez ohľadu na to, či sú na výhernej línii (scatter), potom je
oprávnený hrať zadarmo bonusové hazardné hry podľa výhernej tabuľky. Za každý symbol Dynamitu získa hráč
náhodný počet bonusových hier v rozmedzí od 1 do 6 (zobrazí sa na obrazovke po vybuchnutí Dynamitu). Bonusová
hra je hazardná hra, pri ktorej nie sú hráčovi odpočítané z poľa „KREDIT“ žiadne peniaze, hrá sa za stávku, ktorú mal
hráč v hre, v ktorej získal bonusovú hru, pozadie valcov sa zmení na zlatú a prebieha v režime Autoštart. Výhry sú
počas bonusových hier kumulované v poli „VÝHRA“.
Hru je tiež možné spustiť automaticky po stlačení tlačidla AUTOŠTART/RISK. Automatická hra je zastavená po
opätovnom stlačení tlačidla AUTOŠTART/RISK. Výhra je automaticky prepisovaná do KREDITU.
Akúkoľvek výhru sa hráč môže pokúsiť zdvojnásobiť v bonusovej hazardnej hre RISK (toto neplatí v režime, keď je
zapnutý Autoštart, alebo hráč získa výhru väčšiu ako 2 500 €, kedy sa výhra pripisuje automaticky priamo do
kreditu). Hráč vstúpi do bonusovej hry tak, že po zobrazení výhry na displeji VÝHRA, stlačí tlačidlo AUTOŠTART/RISK,
alebo sa na LCD monitore dotkne tlačidla RISK. Na obrazovke sa objaví rub ponúkanej karty a blikajú symboly
ČERVENÁ a ČIERNA. Hráč háda, či ponúknutá karta po otočení bude mať červenú alebo čiernu farbu. Ak uhádne,
potom sa suma uvedená na displeji VÝHRA zdvojnásobí. Hráč môže takto výhru riskovať maximálne 7 kôl, alebo po
hodnotu výhry, ktorá by po ďalšom zdvojnásobení prekročila maximálnu výhru v hazardnej hre RISK (5 000 €).
Potom je výhra automaticky pripísaná do Kreditu. Ak je hráč v ľubovoľnom kole riskovania neúspešný (nezvolí
zhodnú farbu s ponúknutou kartou), potom o celú možnú výhru príde a na displeji VÝHRA sa objaví 0. Hráč môže
stlačením tlačidla ŠTART/PRIPÍSAŤ alebo tlačidla na LCD monitore PRIPÍSAŤ riskovanie kedykoľvek ukončiť a výhra
z displeja VÝHRA sa pripíše do KREDITU.
Výherná tabuľka pre stávku 0,10 €:

Počet zhodných
symbolov

Symbol

Výhra

4x
4x
4x
4x
4x
4x
4x
4x

Joker (Žolík)
Zvonček
Melón
Jablko
Slivka
Pomaranč
Citrón
Čerešne

10,00 €
1,00 €
0,40 €
0,20 €
0,20 €
0,10 €
0,10 €
0,10 €

1x
2x

Dynamit
Dynamit

1-6 bonusových hier zadarmo
2-12 bonusových hier zadarmo

Minimálna stávka do hry je 0,10 €, maximálna stávka je 10,00 €. Maximálna výhra v základnej hre je 50 000 €.
Maximálna výhra celkovo je 50 000 €.
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Herný plán a popis hry: POKER
POKER je simulácia kartovej hry Poker a vychádza z jeho pravidiel. Rozdáva sa päť kariet z 52 hracích kariet a jednej
karty so Žolíkom, možné sú až dve rozdania. Pri každom rozdaní, alebo výmene kariet, je z KREDITU odpočítaná
čiastka podľa zvolenej stávky. Výmena kariet nie je povinná. Hra sa ovláda tlačidlami alebo dotykom prstom do
príslušných pozícií na LCD monitore. Stávka sa volí tlačidlom STÁVKA. Výšku stávky na jednu hru je možné zvoliť
0.10, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 1.00, 1.50, 2.00, 3.00, 5.00, 7.00 a 10.00 €. Po výbere stávky sa hra spustí stlačením
tlačidla ŠTART/PRIPÍSAŤ. Po prvom rozdaní si hráč môže vhodné karty zablokovať (HELD) a tak vymeniť iba
nezablokované karty. Hra automaticky blokuje karty, ktoré tvoria v danom vyložení výhru alebo predpokladanú výhru.
Všetky možné výherné kombinácie a ich bodové hodnoty pre zvolenú stávku sú zobrazené vo výhernej tabuľke,
umiestnenej na hornom LCD monitore.
Hru je tiež možné spustiť automaticky po stlačení tlačidla AUTOŠTART/RISK. Automatická hra je zastavená po
opätovnom stlačení tlačidla AUTOŠTART/RISK. Výhra je automaticky prepisovaná do KREDITU.
Akúkoľvek výhru sa hráč môže pokúsiť zdvojnásobiť v bonusovej hazardnej hre RISK (toto neplatí v režime, keď je
zapnutý Autoštart, alebo hráč získa výhru väčšiu ako 2 500 €, kedy sa výhra pripisuje automaticky priamo do
KREDITU). Hráč vstúpi do bonusovej hry tak, že po zobrazení výhry na displeji VÝHRA, stlačí tlačidlo
AUTOŠTART/RISK, alebo sa na LCD monitore dotkne tlačidla RISK. Na obrazovke sa objaví rub ponúkanej karty a
blikajú symboly ČERVENÁ a ČIERNA. Hráč háda, či ponúknutá karta po otočení bude mať červenú alebo čiernu farbu.
Ak uhádne, potom sa čiastka uvedená na displeji VÝHRA zdvojnásobí. Hráč môže takto výhru riskovať maximálne 6
kôl (podľa pevne zobrazených stupňov), alebo po hodnotu výhry, ktorá by po ďalšom zdvojnásobení prekročila
maximálnu výhru v hazardnej hre RISK (5 000 €). Potom je výhra automaticky pripísaná do Kreditu. Pri získaní
najvyššieho stupňa, získa hráč čiastku na ňom uvedenú (dvojnásobná hodnota predchádzajúcej výhry navýšená o
náhodnú bonusovú hodnotu). Ak je hráč v ľubovoľnom kole riskovania neúspešný (nezvolí zhodnú farbu
s ponúknutou kartou), potom o celú možnú výhru príde a hazardná hra RISK sa ukončí. Hráč môže stlačením tlačidla
ŠTART/PRIPÍSAŤ alebo tlačidla na LCD monitore PRIPÍSAŤ riskovanie kedykoľvek ukončiť a výhra z displeja VÝHRA
sa pripíše do KREDITU.
Mini Bonus: Pri získaní jedného vysokého páru (J, Q, K alebo A) sa pripíše do MINI BONUSu hodnota aktuálnej
stávky. Každá stávka má svoju vlastnú hodnotu MINI BONUSu. Ak hodnota MINI BONUSu dosiahne dvadsaťnásobok
aktuálnej stávky, jej rast sa skončí a hráč má šancu získať MINI BONUS náhodne v ľubovoľnej nasledujúcej
nevýhernej hre. Ak hráč v čase, keď je ukončený rast hodnoty MINI BONUSu a MINI BONUS ešte nebol vyplatený,
získa v hre ľubovoľný jeden vysoký pár (J, Q, K alebo A), hodnota aktuálnej stávky sa zapíše do rezervného MINI
BONUSu, bežiaceho na pozadí. Ak bude hráčovi náhodne vyplatený MINI BONUS, hodnota rezervného MINI BONUSu
sa presunie do políčka MINI BONUS na obrazovke terminálu a tvorí jeho počiatočnú hodnotu.
Výherná tabuľka pre stávku 0.10 €:
Výherná kombinácia
5 of a Kind
Royal Flush

Výhra
60.00 €
30.00 €

Straight Flush

8.00 €

4 of a Kind
Full House
Flush

4.00 €
1.20 €
0.90 €

Straight

0.70 €

3 of a Kind
2 Pairs

0.50 €
0.30 €

Poznámka
štyri karty rovnakej veľkosti a Eso.
rada kariet rovnakej farby od Desiatky po Eso.
všetkých päť kariet rovnakej farby v rade za sebou podľa
veľkosti.
štyri karty rovnakej veľkosti (Poker).
Trojica a Dvojica.
všetkých 5 kariet rovnakej farby.
5 kariet v rade podľa veľkosti. Eso môže byť vysoké alebo
nízke.
tri karty rovnakej veľkosti a dve karty, ktoré netvoria Dvojicu.
dve Dvojice kariet, každá rovnakej veľkosti.

Mini Bonus (Jacks or Better)

2.00 €

jeden vysoký pár (J, Q, K, A) - 0,10 € do MINI BONUSu.

Minimálna stávka do hry je 0.10 €, maximálna stávka je 10 €. Maximálna výhra v základnej hre je 6 000 €.
Maximálna výhra celkom je 6 000 €.
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Herný plán a popis hry: LUCKY STORM
LUCKY STORM je simulácia valcovej hry s trojicou otočných valcov, ktoré majú rôzne symboly, 3 symboly na
valci a 27 výherných línií (criss-cross). Hra spočíva v zostavení zhodných symbolov na valcoch aspoň do jednej
výhernej línie. V prípade výhry sa symboly, ktoré sú vo výhernej kombinácii, odstránia z valcov a na ich miesto
sa zdarma posunú (spadnú) symboly z vyšších pozícií na valcoch. Hráč tak môže získať ďalšie výhry. Všetky
možné výherné kombinácie na výhernej línii a ich bodové hodnoty pre zvolenú stávku sú zobrazené vo
výhernej tabuľke, umiestnenej na hornom LCD monitore. Stávka sa volí tlačidlom STÁVKA. Výšku stávky na
jednu hru je možné zvoliť 0.10, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 1.00, 1.50, 2.00, 3.00, 5.00, 7.00 a 10.00 €. Symbol
WILD je „divoký symbol“, tzn. nahrádza všetky ostatné symboly.
Hru je tiež možné spustiť automaticky po stlačení tlačidla AUTOŠTART/RISK. Automatická hra je zastavená po
opätovnom stlačení tlačidla AUTOŠTART/RISK. Výhra je automaticky prepisovaná do KREDITU.
Akúkoľvek výhru sa hráč môže pokúsiť zdvojnásobiť v bonusovej hazardnej hre RISK (toto neplatí v režime,
keď je zapnutý Autoštart, alebo hráč získa výhru väčšiu ako 2 500 €, kedy sa výhra pripisuje automaticky
priamo do KREDITU). Hráč vstúpi do bonusovej hry tak, že po zobrazení výhry na displeji VÝHRA, stlačí tlačidlo
AUTOŠTART/RISK, alebo sa na LCD monitore dotkne tlačidla RISK. Na obrazovke sa objaví rub ponúkanej karty
a blikajú symboly ČERVENÁ a ČIERNA. Hráč háda, či ponúknutá karta po otočení bude mať červenú alebo
čiernu farbu. Ak uhádne, potom sa čiastka uvedená na displeji VÝHRA zdvojnásobí. Hráč môže takto výhru
riskovať maximálne 7 kôl, alebo po hodnotu výhry, ktorá by po ďalšom zdvojnásobení prekročila maximálnu
výhru v hazardnej hre RISK (5 000 €). Potom je výhra automaticky pripísaná do Kreditu. Ak je hráč
v ľubovoľnom kole riskovania neúspešný (nezvolí zhodnú farbu s ponúknutou kartou), potom o celú možnú
výhru príde a na displeji VÝHRA sa objaví 0. Hráč môže stlačením tlačidla ŠTART/PRIPÍSAŤ alebo tlačidla na
LCD monitore PRIPÍSAŤ riskovanie kedykoľvek ukončiť a výhra z displeja VÝHRA sa pripíše do KREDITU.
Výherná tabuľka pre stávku 0.10 €:
Počet zhodných
symbolov
3x
3x
3x
3x
3x
3x
3x

Symbol
Hviezda
7
BAR
Zvonček
A
K
Q

Výhra (€)
50.00
0.20
0.20
0.10
0.10
0.05
0.05

Minimálna stávka do hry je 0.10 €, maximálna stávka je 10 €. Maximálna výhra v základnej hre je 50 000 €.
Maximálna výhra celkom je 50 000 €.
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Herní plán a popis hry: WILD INDIANS
WILD INDIANS je simulácia valcovej hry s päticou otočných valcov, ktoré majú rôzne symboly, 3 symboly na
valci a 20 výherných línií. Hra spočíva v zostavení zhodných symbolov na valcoch aspoň do jednej výhernej
línie. Výhry platia zľava doprava na výhernej línii okrem symbolu Típí, ktorý platí kdekoľvek na obrazovke
(scatter). Platí iba najvyššia výhra na výhernej línií. Všetky možné výherné kombinácie na výhernej línii a ich
bodové hodnoty pre zvolenú stávku sú zobrazené vo výhernej tabuľke, umiestnenej na hornom LCD monitore.
Stávka sa volí tlačidlom STÁVKA. Výšku stávky na jednu hru je možné zvoliť 0.10, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 1.00,
1.50, 2.00, 3.00, 5.00, 7.00 a 10.00 €. Symbol OHEŇ je „divoký symbol“, tzn. nahrádza všetky ostatné symboly
okrem symbolu Típí. Každý aktívny divoký symbol OHEŇ na výhernej línii násobí výhru x2 (2 aktívne divoké
symboly na výhernej línii násobia výhru 4x).
Ak hráč dostane 3 bonusové symbolov Típí kdekoľvek na obrazovke (scatter), potom je oprávnený hrať
zadarmo bonusové hazardné hry podľa výhernej tabuľky. Bonusová hra je hazardná hra, pri ktorej nie sú
hráčovi odpočítané z poľa „KREDIT“ žiadne peniaze a hrá sa za stávku hry, v ktorej získal bonusovú hru. V
priebehu bonusovej hry sú všetky výherné kombinácie zastavené vo svojich pozíciách a otáčajú sa zdarma iba
zvyšné symboly na valcoch so šancov zvýšiť už dosiahnutú výhru. Každá výherná kombinácia je takto pridržaná
a hráč získa extra otáčky zvyšných symbolov nad rámec obdržaných bonusových hier zdarma. Potom sa znovu
roztočia zvyšné symboly na valcoch a pridávajú ďalšie výhry k výhram už dosiahnutým. Extra otáčky v rámci
jednej bonusovej hry končia, keď príde prvá nevýherná kombinácia. Výhry z extra otáčok sú až potom
pripísané do výhier. Výhry sú počas bonusových hier kumulované v poli „VÝHRA“. V bonusovej hre hráč môže
získať ďalšie bonusové hry.
Hru je tiež možné spustiť automaticky po stlačení tlačidla AUTOŠTART/RISK. Automatická hra je zastavená po
opätovnom stlačení tlačidla AUTOŠTART/RISK. Výhra je automaticky prepisovaná do KREDITU.
Akúkoľvek výhru sa hráč môže pokúsiť zdvojnásobiť v bonusovej hazardnej hre RISK (toto neplatí v režime,
keď je zapnutý Autoštart, alebo hráč získa výhru väčšiu ako 2 500 €, kedy sa výhra pripisuje automaticky
priamo do KREDITU). Hráč vstúpi do bonusovej hry tak, že po zobrazení výhry na displeji VÝHRA, stlačí tlačidlo
AUTOŠTART/RISK, alebo sa na LCD monitore dotkne tlačidla RISK. Na obrazovke sa objaví rub ponúkanej karty
a blikajú symboly ČERVENÁ a ČIERNA. Hráč háda, či ponúknutá karta po otočení bude mať červenú alebo
čiernu farbu. Ak uhádne, potom sa čiastka uvedená na displeji VÝHRA zdvojnásobí. Hráč môže takto výhru
riskovať maximálne 7 kôl, alebo po hodnotu výhry, ktorá by po ďalšom zdvojnásobení prekročila maximálnu
výhru v hazardnej hre RISK (5 000 €). Potom je výhra automaticky pripísaná do Kreditu. Ak je hráč
v ľubovoľnom kole riskovania neúspešný (nezvolí zhodnú farbu s ponúknutou kartou), potom o celú možnú
výhru príde a na displeji VÝHRA sa objaví 0. Hráč môže stlačením tlačidla ŠTART/PRIPÍSAŤ alebo tlačidla na
LCD monitore PRIPÍSAŤ riskovanie kedykoľvek ukončiť a výhra z displeja VÝHRA sa pripíše do KREDITU.
Výherná tabuľka pre stávku 0.10 €:

9, 10
J, Q
K, A
Orol
Bizón

Výhra (€) pre daný počet zhodných symbolov
2x
3x
4x
5x
0.10
0.20
0.40
0.10
0.40
0.80
0.20
0.60
1.60
0.40
0.80
2.40
0.80
1.60
3.20

Totem

0.80

1.60

3.20

8.00

Indián

2.00

4.00

6.00

20.00

Típí

-

10 bonusových hier

-

-

Symbol

Minimálna stávka do hry je 0.10 €, maximálna stávka je 10 €. Maximálna výhra v základnej hre je 50 000 €.
Maximálna výhra celkom je 50 000 €.
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Herný plán a popis hry: MYSTERY WIN 27
MYSTERY WIN 27 je simulácia valcovej hry s trojicou otočných valcov, ktoré majú rôzne symboly, 3
symboly na valci a 27 výherných línií (criss-cross). Hra spočíva v zostavení zhodných symbolov na valcoch
aspoň do jednej výhernej línie. Platí iba najvyššia výhra na výhernej línií. Všetky možné výherné
kombinácie na výhernej línii a ich bodové hodnoty pre zvolenú stávku sú zobrazené vo výhernej tabuľke,
umiestnenej na hornom LCD monitore. Stávka sa volí tlačidlom STÁVKA. Výšku stávky na jednu hru je
možné zvoliť 0.10, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 1.00, 1.50, 2.00, 3.00, 5.00, 7.00 a 10.00 €. Symbol Joker
(Žolík) je „divoký symbol“, tzn. nahrádza všetky ostatné symboly. Pri výhernej kombinácii za symbol
Mystery (Hviezda), hráč získa náhodnú líniovú výhru v rozmedzí danou výhernou tabuľkou.
Hru je tiež možné spustiť automaticky po stlačení tlačidla AUTOŠTART/RISK. Automatická hra je
zastavená po opätovnom stlačení tlačidla AUTOŠTART/RISK. Výhra je automaticky prepisovaná do
KREDITU.
Akúkoľvek výhru sa hráč môže pokúsiť zdvojnásobiť v bonusovej hazardnej hre RISK (toto neplatí
v režime, keď je zapnutý Autoštart, alebo hráč získa výhru väčšiu ako 2 500 €, kedy sa výhra pripisuje
automaticky priamo do KREDITU). Hráč vstúpi do bonusovej hry tak, že po zobrazení výhry na displeji
VÝHRA, stlačí tlačidlo AUTOŠTART/RISK, alebo sa na LCD monitore dotkne tlačidla RISK. Na obrazovke sa
objaví rub ponúkanej karty a blikajú symboly ČERVENÁ a ČIERNA. Hráč háda, či ponúknutá karta po
otočení bude mať červenú alebo čiernu farbu. Ak uhádne, potom sa čiastka uvedená na displeji VÝHRA
zdvojnásobí. Hráč môže takto výhru riskovať maximálne 7 kôl, alebo po hodnotu výhry, ktorá by po
ďalšom zdvojnásobení prekročila maximálnu výhru v hazardnej hre RISK (5 000 €). Potom je výhra
automaticky pripísaná do Kreditu. Ak je hráč v ľubovoľnom kole riskovania neúspešný (nezvolí zhodnú
farbu s ponúknutou kartou), potom o celú možnú výhru príde a na displeji VÝHRA sa objaví 0. Hráč môže
stlačením tlačidla ŠTART/PRIPÍSAŤ alebo tlačidla na LCD monitore PRIPÍSAŤ riskovanie kedykoľvek
ukončiť a výhra z displeja VÝHRA sa pripíše do KREDITU.
Výherná tabuľka pre stávku 0,10 €:

Počet zhodných
symbolov

Symbol

Výhra (€)

3x
3x
3x
3x
3x
3x

Mystery (Hviezda)
Joker (Žolík)
BAR, 7
Zvonček, Melón
Hrozno, Slivka
Pomaranč, Čerešne, Citrón

0.20 – 7.50
3.00
3.00
1.00
0.40
0.20

Minimálna stávka do hry je 0.10 €, maximálna stávka je 10 €. Maximálna výhra v základnej hre je 1 390
€. Maximálna výhra celkom je 5 000 €.
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Herný plán a popis hry: 81
81 je simulácia valcovej hry so štvoricou otočných valcov, ktoré majú rôzne symboly, 3 symboly na valci a 27
výherných línií (criss-cross), v prípade 3 výherných symbolov, alebo 81 výherných línií (criss-cross), v prípade 4
výherných symbolov. Hra spočíva v zostavení zhodných symbolov na valcoch aspoň do jednej výhernej línie.
Výhry platia zľava doprava na výhernej línii a platí iba najvyššia výhra na výhernej línií. V prípade výhry sa
symboly, ktoré sú vo výhernej kombinácii, odstránia z valcov a na ich miesto sa zdarma posunú (spadnú)
symboly z vyšších pozícií na valcoch. Hráč tak môže obdržať ďalšie výhry. Všetky možné výherné kombinácie
na výhernej línii a ich bodové hodnoty pre zvolenú stávku sú zobrazené vo výhernej tabuľke, umiestnenej na
hornom LCD monitore. Stávka sa volí tlačidlom STÁVKA. Výšku stávky na jednu hru je možné zvoliť 0.10, 0.20,
0.30, 0.40, 0.50, 1.00, 1.50, 2.00, 3.00, 5.00, 7.00 a 10.00 €. Symbol 81 je „divoký symbol“, tzn. nahrádza
všetky ostatné symboly a zároveň znásobuje hodnotu výhry výhernej línie, ktorej je súčasťou. Násobiteľ výhry
sa líši podľa toho, či je symbol 81 v línii 1x, 2x alebo 3x (násobiteľ výhry je potom 2x, 4x alebo 8x).
Hru je tiež možné spustiť automaticky po stlačení tlačidla AUTOŠTART/RISK. Automatická hra je zastavená po
opätovnom stlačení tlačidla AUTOŠTART/RISK. Výhra je automaticky prepisovaná do KREDITU.
Akúkoľvek výhru sa hráč môže pokúsiť zdvojnásobiť v bonusovej hazardnej hre RISK (toto neplatí v režime,
keď je zapnutý Autoštart, alebo hráč získa výhru väčšiu ako 2 500 €, kedy sa výhra pripisuje automaticky
priamo do KREDITU). Hráč vstúpi do bonusovej hry tak, že po zobrazení výhry na displeji VÝHRA, stlačí tlačidlo
AUTOŠTART/RISK, alebo sa na LCD monitore dotkne tlačidla RISK. Na obrazovke sa objaví rub ponúkanej karty
a blikajú symboly ČERVENÁ a ČIERNA. Hráč háda, či ponúknutá karta po otočení bude mať červenú alebo
čiernu farbu. Ak uhádne, potom sa čiastka uvedená na displeji VÝHRA zdvojnásobí. Hráč môže takto výhru
riskovať maximálne 7 kôl, alebo po hodnotu výhry, ktorá by po ďalšom zdvojnásobení prekročila maximálnu
výhru v hazardnej hre RISK (5 000 €). Potom je výhra automaticky pripísaná do Kreditu. Ak je hráč
v ľubovoľnom kole riskovania neúspešný (nezvolí zhodnú farbu s ponúknutou kartou), potom o celú možnú
výhru príde a na displeji VÝHRA sa objaví 0. Hráč môže stlačením tlačidla ŠTART/PRIPÍSAŤ alebo tlačidla na
LCD monitore PRIPÍSAŤ riskovanie kedykoľvek ukončiť a výhra z displeja VÝHRA sa pripíše do KREDITU.
Výherná tabuľka pre stávku 0.10 €:

Symbol

Výhra (€) pre daný počet
zhodných symbolov
3x

4x

7

1.60

16.00

Melón

0.60

6.00

Hrozno

0.40

4.00

Čučoriedky

0.10

0.40

Pomaranč

0.10

0.40

Citrón

0.10

0.40

Čerešne

0.10

0.40

BAR

0.10

0.20

Minimálna stávka do hry je 0.10 €, maximálna stávka je 10 €. Maximálna výhra v základnej hre je 50 000 €.
Maximálna výhra celkom je 50 000 €.
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Herný plán a popis hry: LUCKY JOKER
LUCKY JOKER je simulácia valcovej hry s päticou otočných valcov, ktoré majú rôzne symboly, 4 symboly na
valci a 40 výherných línií. Hra spočíva v zostavení zhodných symbolov na valcoch aspoň do jednej výhernej
línie. Výhry platia zľava doprava na výhernej línii a platí iba najvyššia výhra na výhernej línií. Všetky možné
výherné kombinácie na výhernej línii a ich bodové hodnoty pre zvolenú stávku sú zobrazené vo výhernej
tabuľke, umiestnenej na hornom LCD monitore. Stávka sa volí tlačidlom STÁVKA. Výšku stávky na jednu hru je
možné zvoliť 0.10, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 1.00, 1.50, 2.00, 3.00, 5.00, 7.00 a 10.00 €. Symbol JOKER (Žolík) je
„divoký symbol“, tzn. nahrádza všetky ostatné symboly okrem symbolu Hviezda (scatter). Ak hráč dostane 3, 4
alebo 5 bonusových symbolov Hviezda kdekoľvek na obrazovke (scatter), potom je oprávnený hrať zadarmo
bonusové hazardné hry podľa výhernej tabuľky. Bonusová hra je hazardná hra, pri ktorej nie sú hráčovi
odpočítané z poľa „KREDIT“ žiadne peniaze a hrá sa za stávku, ktorú mal hráč v hre, v ktorej získal bonusovú
hru. Výhry sú počas bonusových hier kumulované v poli „VÝHRA“. V bonusovej hre hráč nemôže získať ďalšie
bonusové hry.
Hru je tiež možné spustiť automaticky po stlačení tlačidla AUTOŠTART/RISK. Automatická hra je zastavená po
opätovnom stlačení tlačidla AUTOŠTART/RISK. Výhra je automaticky prepisovaná do KREDITU.
Akúkoľvek výhru sa hráč môže pokúsiť zdvojnásobiť v bonusovej hazardnej hre RISK (toto neplatí v režime,
keď je zapnutý Autoštart, alebo hráč získa výhru väčšiu ako 2 500 €, kedy sa výhra pripisuje automaticky
priamo do KREDITU). Hráč vstúpi do bonusovej hry tak, že po zobrazení výhry na displeji VÝHRA, stlačí tlačidlo
AUTOŠTART/RISK, alebo sa na LCD monitore dotkne tlačidla RISK. Na obrazovke sa objaví rub ponúkanej karty
a blikajú symboly ČERVENÁ a ČIERNA. Hráč háda, či ponúknutá karta po otočení bude mať červenú alebo
čiernu farbu. Ak uhádne, potom sa čiastka uvedená na displeji VÝHRA zdvojnásobí. Hráč môže takto výhru
riskovať maximálne 7 kôl, alebo po hodnotu výhry, ktorá by po ďalšom zdvojnásobení prekročila maximálnu
výhru v hazardnej hre RISK (5 000 €). Potom je výhra automaticky pripísaná do Kreditu. Ak je hráč
v ľubovoľnom kole riskovania neúspešný (nezvolí zhodnú farbu s ponúknutou kartou), potom o celú možnú
výhru príde a na displeji VÝHRA sa objaví 0. Hráč môže stlačením tlačidla ŠTART/PRIPÍSAŤ alebo tlačidla na
LCD monitore PRIPÍSAŤ riskovanie kedykoľvek ukončiť a výhra z displeja VÝHRA sa pripíše do KREDITU.
Výherná tabuľka pre stávku 0,10 €:
Výhra (€) pre daný počet zhodných symbolov
Symbol
3x

4x

5x

10 bonusových hier

20 bonusových hier

30 bonusových hier

Joker (Žolík)

0.20

1.00

5.00

Červená 7, Modrá 7

0.10

0.40

2.00

Malina, Jablko

0.10

0.30

1.20

Hrozno, Melón

0.04

0.20

0.80

Slivka, Pomaranč, Citrón, Čerešne

0.02

0.10

0.40

Hviezda (scatter)

Minimálna stávka do hry je 0.10 €, maximálna stávka je 10 €. Maximálna výhra v základnej hre je 50 000 €.
Maximálna výhra celkom je 50 000 €.
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Herný plán a popis centrálnej prémiovej hry: MOD JACKPOT 3
Typ hry:
Prémiová hra MOD Jackpot 3 je nastavená v centrálnom počítačovom systéme ako centrálna prémiová hra pre
videohry, to znamená, že prémiovú hru obsahuje každý terminál pripojený do systému MOD Play VLT System.
Jednotlivé hry balíkov programov Blue Games Plus, Red Games Plus, Gold Games Plus a prípadných ďalších balíkov
hier systému pre videohry MOD Play VLT System obsahujú prémiovú hru MOD Jackpot 3.
Princípy prémiovej hry:
Prémiová hra MOD Jackpot 3 obsahuje tri druhy prémiových hier - BRONZE, SILVER a GOLD.
Celkový príspevok do prémiovej hry sa kumuluje podľa nastaveného percenta (0,006 % až 6,15 %) z vkladu do
hazardných hier zo všetkých aktívnych terminálov systému MOD Play VLT System (od 0,002 % do 2,05 % pre druh
Bronze, od 0,002 % do 2,05 % pre druh Silver a od 0,002 % do 2,05 % pre druh Gold). Nárast príspevkov do
aktívneho a skrytého druhu prémiovej hry sa nastavuje pre každý druh prémiovej hry zvlášť (0,001 % - 2 % pre
každý aktívny druh prémiovej hry a 0,001 % – 0,05 % pre každý skrytý druh prémiovej hry /bežia na pozadí
systému/). Maximálna hodnota výhry prémiovej hry môže byť 3 000 €.
Podmienkou získania ľubovoľného druhu prémiovej hry MOD Jackpot 3 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 vkladu (za podmienky, že výška stávky dosahuje
serverom požadovanú hodnotu pre možnú výhru daného druhu prémiovej hry = od stávky 0,10 € pre druh Bronze,
0,50 € pre druh Silver a 1,00 € pre druh Gold). 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 vklad 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 centrálneho počítačového systému. Výhra sa losuje po každom stlačení tlačidla „ŠTART“.
Zobrazenie hodnoty prémiovej hry:
Aktuálne hodnoty daných aktívnych druhov prémiovej hry sa zobrazujú na hernom termináli v poliach označených
Bronze, Silver a Gold. V prípade jackpotovej výhry je hráč upozornený na túto skutočnosť vizuálne a zvukovo na
obrazovke terminálu. Výška výhry daného druhu prémiovej hry sa rovná aktuálnej hodnote daného druhu
prémiovej hry, výhra sa automaticky pripočítava do kreditu hráča (výhra daného druhu prémiovej hry je
zaznamenaná v štatistikách „História Jackpotov“ na termináli), aktuálna hodnota daného skrytého druhu prémiovej
hry sa presunie do aktívneho druhu prémiovej hry, tvorí jeho počiatočnú hodnotu a celý proces začína odznova.
Výhru prémiovej hry nie je možné násobiť v bonusovej hazardnej hre RISK (alebo TURBORISK).
Ďalšie nastavenia prémiovej hry:
V prémiovej hre MOD Jackpot 3 je možné v systéme nastaviť i parametre:
- Počiatočná hodnota daného druhu prémiovej hry:
od 0 € do 1 000 € pre prémiovú hru GOLD,
od 0 € do 300 € pre prémiovú hru SILVER,
od 0 € do 30 € pre prémiovú hru BRONZE.
- Maximálna hodnota vyhraného daného druhu prémiovej hry:
od 1 000 € do 3 000 € pre prémiovú hru GOLD,
od 300 € do 2 000 € pre prémiovú hru SILVER,
od 30 € do 1 000 € pre prémiovú hru BRONZE.
- Minimálna hodnota vyhraného daného druhu prémiovej hry:
od 0 € do 2 000 € pre prémiovú hru GOLD,
od 0 € do 1 000 € pre prémiovú hru SILVER,
od 0 € do 100 € pre prémiovú hru BRONZE.
V systéme sa eviduje dátum, čas, hodnota získaného druhu prémiovej hry, druh prémiovej hry, prevádzka a číslo
terminálu, na ktorom bol daný druh prémiovej hry získaný. Hodnoty získaných druhov prémiovej hry sú viditeľné aj
na termináli, na ktorom boli dané druhy prémiovej hry získané. V prípade technického zlyhania systému nemá hráč
právo na získanie prémiovej hry. Prezeranie nastavenia a evidencia všetkých druhov prémiovej hry je zabezpečená v
aplikácii MOD Play VLT systému MOD Play VLT System.
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