HERNÝ PLÁN
hazardných hier na termináloch videohier

SYNOT VLT RED LINE
Prevádzkovateľ: SLOV-MATIC, spol. s r.o., Humenské námestie 1, 851 07 Bratislava
1. Základné ustanovenia
1. Systém videohier SYNOT VLT SYSTEM tvoria tieto základné súčasti: centrálny server (ďalej len CS), koncové
zariadenia – terminály (ďalej len terminály), obslužná stanica (back office aplikácia PITBOSS) a elektronické
komunikačné siete. Do systému môžu byť zapojené i samoobslužné overovacie terminály s centrálnou kasou.
2. Systém videohier umožňuje prostredníctvom terminálov hranie videohier. Terminály sú obsluhované samotným
hráčom, pričom nad priebehom hazardnej hry je prostredníctvom CS umožnená stála kontrola prevádzkovateľom,
prípadne tiež Úradom pre reguláciu hazardných hier (ďalej len ÚRHH).
3. Ak je daná možnosť v systéme prevádzkovateľom povolená a aktivovaná, tak systém videohier môže aj umožňovať
(podľa nastavenia systému):
- výplatu hotovosti pomocou samoobslužných overovacích terminálov s centrálnou kasou,
- hranie videohier aj registrovanému hráčovi v BENEFIT KLUBe prevádzkovaného spoločnosťou prevádzkovateľa,
ktorý je prepojený (z dôvodu vernostného programu - hráčskych účtov) so systémom na prevádzkovanie
internetových hier a prípadne kurzových stávok (Umbrella Systém).
4. Vo všetkých hazardných hrách systému videohier rozhoduje o výsledku hazardnej hry výlučne náhoda na základe
údajov z generátora náhodných čísiel. Výherné kombinácie žrebuje CS.
5. CS eviduje, ukladá a chráni všetky údaje v zmysle vyhlášky č. 142/2019 MF SR.
6. Hranie na termináloch je povolené len počas otváracích hodín prevádzky, kde je terminál umiestnený a to len
osobám starším ako 18 rokov. Zamestnancom spoločnosti prevádzkovateľa je hranie na termináloch zakázané.
7. Terminály umožňujú prerušenie hazardnej hry, bez možnosti začať novú hazardnú hru, pri ich poruche, alebo
odpojení od CS a zároveň pripísanie výhry, ak bola dosiahnutá pred prerušením hrania hazardnej hry, alebo
vrátenie vkladu po prerušení hazardnej hry. Pri poruche terminálu spôsobenej hráčom, vklady do hazardnej hry
prepadajú v prospech spoločnosti prevádzkovateľa. Pri poruche terminálu nespôsobenej hráčom, sú vklady do
hazardnej hry vrátené.
8. Hráč spustením hazardnej hry stlačením tlačidla ŠTART na termináli potvrdzuje, že sa zoznámil s týmto herným
plánom a riadi sa ním. Pri sporoch ohľadne výsledku hazardnej hry sa neprihliada na tvrdenia hráča, že nepozná
tento herný plán, prípadne, že si ho zle vyložil. Záväzný výklad tohto herného plánu poskytuje spoločnosť
prevádzkovateľa v súčinnosti s ÚRHH.
9. Neregistrovaný hráč je hráč, ktorý splnil podmienky účasti na hazardnej hre a môže hrať hazardné hry
prostredníctvom terminálov.
10. Registrovaný hráč je hráč, ktorý je registrovaný (po splnený podmienok registrácie) v BENEFIT KLUBe
prevádzkovaného spoločnosťou prevádzkovateľa a môže hrať hazardné hry prostredníctvom terminálov.
11. Hráčsky účet je virtuálny účet registrovaného hráča v BENEFIT KLUBe. Hráčsky účet pozostáva z S-konta (peňažné
konto slúžiace na prevádzanie peňažných prostriedkov do a z terminálu) a BENEFIT konta (bodové konto slúžiace na
pripisovanie bonusov po splnení určitých podmienok a prevádzanie bodových prostriedkov do a z terminálu).
K hráčskemu účtu hráč získa BENEFIT kartu, ktorá prostredníctvom terminálu slúži k prihláseniu hráča k hráčskemu
účtu. Každý registrovaný hráč môže mať len jeden hráčsky účet a jednu aktívnu BENEFIT kartu. Ak sa hráč už
registroval iným spôsobom, tak sa už nesmie registrovať prostredníctvom terminálov systému videohier a rovnako
sa nemôže zaregistrovať pod iným menom alebo sa zúčastňovať hazardných hier v mene iného registrovaného
hráča.
2. Registrácia do BENEFIT KLUBu prostredníctvom terminálu
Hráč sa prostredníctvom terminálu môže zaregistrovať do BENEFIT KLUBu prevádzkovaného spoločnosťou
prevádzkovateľa (ak je možnosť registrácie na danom termináli aktivovaná) stlačením tlačidla VIP a potom tlačidla
REGISTRÁCIA. Následne hráč vyplní všetky požadované údaje a oboznámi sa s obchodnými podmienkami. Po
zaškrtnutí potvrdenia o zoznámení sa, súhlase a záväzku dodržiavať obchodné podmienky v poslednom znení,
herný plán a zákonné predpisy a prehlásení o dosiahnutí veku 18 rokov, stlačí tlačidlo REGISTROVAŤ. Po úspešnej
registrácii môže ihneď od obsluhy prevádzky dostať BENEFIT kartu (podľa pravidiel danej prevádzky) alebo si ju
nechať zaslať poštou na adresu uvedenú pri registrácii. Po úspešnej registrácii začína hráč získavať bonusy podľa
aktuálnych podmienok BENEFIT KLUBu prevádzkovaného spoločnosťou prevádzkovateľa.
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3. Ako hrať na termináli
1. Hráč uskutoční vklad do terminálu (navýšenie kreditu) vložením príslušných mincí, bankoviek, alebo môže vklad
previesť načítaním nepreplatenej potvrdenky alebo bezhotovostným prevodom peňažných alebo bodových
prostriedkov zo svojho hráčskeho účtu (ak sú dané možnosti v systéme povolené a aktivované).
2. Terminál prijíma hotovosť v minciach: 50 eurocentov, 1 € a 2 € (ak na termináli nie sú jednotlivé mince alebo celý
akceptor mincí deaktivované/ý) a v bankovkách: 5, 10, 20, 50, 100, 200 a 500 € (ak na termináli nie sú jednotlivé
bankovky alebo celý akceptor bankoviek deaktivované/ý). Suma vložených mincí a bankoviek môže byť maximálne
5 000 € (v zmysle zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti).
3. Po vložení hotovosti, načítaní nepreplatenej potvrdenky alebo bezhotovostnom prevode peňažných prostriedkov
z hráčskeho účtu do terminálu, sa takto navýšený kredit zobrazí bielou farbou (peňažný kredit). Po prevode
bodových prostriedkov z hráčskeho účtu do terminálu sa takto navýšený kredit zobrazí zelenou farbou (bodový
kredit).
4. Ak je v termináli peňažný kredit súčasne s bodovým kreditom, tak ako stávka do hazardnej hry sa najskôr
automaticky použijú všetky bodové prostriedky (zelený kredit) v závislosti od výšky stávky a až po ich minutí, sa
použijú peňažné prostriedky (biely kredit).
5. Výhra z hazardnej hry pri stávke z bodových prostriedkov sa po prevedení do kreditu uloží v peňažnom kredite
(biely kredit).
6. Hráč si dotykom na obrazovke terminálu alebo tlačidlami ČIERNA, ČERVENÁ a ŠTART vyberá hazardnú hru z
hlavného MENU terminálu.
7. Vybraná hazardná hra sa ukáže s výplatnou tabuľkou a základnými informáciami o hazardnej hre, stavom kreditu a
výškou stávky.
8. Hráč si môže prečítať pravidlá hazardnej hry stlačením tlačidla NÁVOD, ? alebo INFO.
9. Každá hazardná hra sa hrá podľa ďalej uvedených pravidiel určených spoločnosťou prevádzkovateľa.
10. Stávka do každej hazardnej hry môže byť v rozsahu 0,10 € až 10 €. Minimálna stávka môže byť aj vyššia ako 0,10 €
alebo maximálna stávka môže byť nižšia ako 10 € (podľa nastavenia v systéme), ale len z rozsahu 0,10 € až 10 €.
11. 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.
4. Vyplácanie výhier alebo zostatku kreditu mimo hráčskeho účtu
1. Hráč si vytlačí potvrdenku, ktorú:
a) si dá preplatiť u obsluhy prevádzky,
b) alebo si sám preplatí cez samoobslužný overovací terminál s centrálnou kasou (ak je do systému pripojený).
2. Potvrdenka je overovaná na CS podľa čiarového kódu vytlačeného na potvrdenke:
a) obsluhou prevádzky prostredníctvom terminálu na prevádzke,
b) alebo samoobslužným overovacím terminálom s centrálnou kasou.
3. Platnosť potvrdenky (lehota na uplatnenie nároku na výhru alebo vyplatenie zostatku kreditu) je 30 dní.
4. Keď sa potvrdí, že potvrdenka je platná, obsluha prevádzky alebo samoobslužný overovací terminál s centrálnou
kasou vyplatí výhru alebo zostatok kreditu podľa nasledujúcich pravidiel:
a) sumu do 5 000 €:
- môže pokladňa prevádzky vyplatiť ihneď v hotovosti, pokiaľ má dostatok finančných prostriedkov,
- alebo samoobslužný overovací terminál s centrálnou kasou vyplatí sumu iba v určených bankovkách a mincový
rozdiel oproti vyplácanej sume (alebo rozdiel spôsobený nedostatkom bankoviek v samoobslužnom
overovacom terminály s centrálnou kasou – v závislosti od typu samoobslužného overovacieho terminálu s
centrálnou kasou) vyplatí formou rozdielovej potvrdenky, ktorú si hráč dá overiť a preplatiť u obsluhy
prevádzky,
- alebo spoločnosť prevádzkovateľa vyplatí sumu niektorou formou bezhotovostného platobného styku do 5
pracovných dní odo dňa uplatnenia nároku na výhru alebo požiadavky na vyplatenie zostatku kreditu.
b) sumu nad 5 000 €, ktorá nepochádza z výhry nad 5 000 € z jednej hazardnej hry:
- môže pokladňa prevádzky vyplatiť ihneď v hotovosti, pokiaľ má dostatok finančných prostriedkov,
- alebo samoobslužný overovací terminál s centrálnou kasou vyplatí sumu iba v určených bankovkách a mincový
rozdiel oproti vyplácanej sume vyplatí formou rozdielovej potvrdenky, ktorý si hráč dá overiť a preplatiť u
obsluhy prevádzky,
- alebo spoločnosť prevádzkovateľa vyplatí sumu niektorou formou bezhotovostného platobného styku do 5
pracovných dní odo dňa uplatnenia nároku na výhru alebo požiadavky na vyplatenie zostatku kreditu.
c) suma nad 5 000 €, ktorá pochádza z výhry nad 5 000 € z jednej hazardnej hry:
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nemôže byť vyplatená v hotovosti (v zmysle zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti), ale len
niektorou formou bezhotovostného platobného styku a výhra bude vyplatená do 5 pracovných dní odo dňa
uplatnenia nároku na výhru alebo požiadavky na vyplatenie zostatku kreditu.
d) pokiaľ nie je možné z technických alebo iných dôvodov vyplatiť výhru alebo zostatok kreditu ihneď (hlavne pri
podozrení z podvodu, pri podozrení z manipulácie so zariadením alebo pri podozrení na poruchu zariadenia),
vystaví obsluha prevádzky na mieste potvrdenie o nároku na výhru alebo na vyplatenie zostatku kreditu a ďalší
postup bude predmetom skúmania prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ (alebo jeho zástupca) dá hráčovi
vyjadrenie o vyplatení, či nevyplatení, výhry alebo zostatku kreditu najneskôr do 5 pracovných dní od
vystavenia potvrdenia. Naďalej sa postupuje pri vyplatení výhry alebo zostatku kreditu v zmysle zákona č.
30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
5. Výhry alebo zostatok kreditu bez platnej potvrdenky nemôžu byť vyplatené.
6. Chybné potvrdenky sa považujú za neplatné a nemôžu byť vyplatené. Za chybné sa považujú potvrdenky zmenené
alebo upravené, nečitateľné alebo nevytlačené terminálom.
7. Výhra je neplatná v prípadoch:
a) keď systém videohier v dôsledku technickej chyby vykázal vznik nároku na výhru napriek tomu, že tento nárok
podľa herného plánu nemal vzniknúť,
b) alebo keď systém videohier v dôsledku neoprávneného zásahu do hardvéru alebo softvéru vykázal vznik nároku
na výhru napriek tomu, že tento nárok podľa herného plánu nemal vzniknúť.
5. Vyplácanie výhier alebo prevod zostatku kreditu na hráčsky účet
1. Hráč stlačí tlačidlo VIP a potom tlačidlo PREVOD NA ÚČET.
2. Hráč si zadá požadované čiastky peňazí alebo bodov a zadanie potvrdí stlačením tlačidla ÁNO.
3. Pre zjednodušenie prevodu sa môže hráč jednoducho odhlásiť stlačením tlačidla ODHLÁSIŤ, alebo priamo vytiahnuť
svoju BENEFIT kartu z terminálu a týmto spôsobom terminál vytlačí potvrdenku o bezhotovostnom prevode a celý
zostávajúci kredit sa hneď automaticky prevedie na hráčsky účet.
4. Hráč ma možnosť si na svojom účte nastaviť spätné automatické presunutie prostriedkov (ktoré mu zostali v kredite
terminálu pri odhlásení a boli mu automaticky prevedené na účet) opäť do kreditu terminálu. Toto nastavenie sa
prevádza v poli „Automatický prevod zostatku“. Následne po prihlásení sa BENEFIT kartou sa prostriedky
automaticky presunú do kreditu terminálu.
6. Navyšovanie (dobíjanie) peňažných prostriedkov hráčskeho účtu
Hráč si môže, po prihlásení sa BENEFIT kartou, navýšiť stav peňažných prostriedkov svojho hráčskeho účtu
načítaním nepreplatenej potvrdenky z terminálu, alebo vložením hotovosti (mince alebo bankovky) do terminálu
a následným prevedením na hráčsky účet podľa článku č. 5.
7. Reklamácie
1. Ak hráčovi nebola vyplatená výhra alebo zostatok kreditu, alebo ak nastala iná sporná skutočnosť, môže hráč do 15
dní odo dňa uplynutia lehoty na uplatnenie nároku na výhru uvedenej v ustanovení článku č. 4. Vyplácanie výhier
alebo zostatku kreditu mimo hráčskeho účtu tohto herného plánu alebo do 15 dní odo dňa, kedy nastala iná sporná
skutočnosť, uplatniť reklamáciu písomne doporučeným listom na adresu sídla prevádzkovateľa.
2. Dátumom rozhodujúcim pre posúdenie splnenia lehoty na podanie reklamácie je podací dátum poštovej pečiatky
na liste, ktorým bola reklamácia uplatnená.
3. V reklamácii musí hráč uviesť adresu pre doručenie odpovede tak, aby mu mohla byť doručená do vlastných rúk,
názov a adresu prevádzky, v ktorej nastala sporná skutočnosť, presný popis javu a presný dátum a čas, kedy nastala
sporná skutočnosť.
4. Výsledok vybavenia reklamácie prevádzkovateľ písomne oznámi podľa bodu č. 5 a č. 6 tohto článku herného plánu
priamo hráčovi do 15 dní od doručenia reklamácie.
5. Pokiaľ prevádzkovateľ reklamácii úplne vyhovie, vykoná vysporiadanie alebo iný hráčom požadovaný úkon, pričom
o tejto skutočnosti písomne informuje hráča doporučeným listom zaslaným hráčovi do vlastných rúk.
6. Pokiaľ prevádzkovateľ reklamácii nevyhovie, oznámi túto skutočnosť hráčovi so stručným odôvodnením
doporučeným listom zaslaným hráčovi do vlastných rúk.
8. Popis terminálu
Informačné pole:
KREDIT peňažný (biela farba) - zobrazuje aktuálnu sumu všetkých vložených peňažných prostriedkov (bankovky,
mince, načítané nepreplatené potvrdenky, bezhotovostne prevedené peňažné prostriedky z hráčskeho účtu).
KREDIT bodový (zelená farba) - zobrazuje aktuálnu sumu všetkých prevedených bodových prostriedkov (EURO
bodov z hráčskeho účtu). Prevodný pomer medzi EURO bodmi a BENEFIT bodmi je 1:20.
VÝHRA: suma získaných výhier z hazardnej hry.
STÁVKA (BET): aktuálna stávka do hazardnej hry.
INFORMAČNÉ POLE: zobrazenie informácií o hazardnej hre.
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Ovládacie prvky na dotykovej obrazovke a ovládacie tlačidlá:
MENU, SPÄŤ: odchod z hazardnej hry späť do MENU terminálu.
AUTOŠTART: spustenie alebo zastavenie automatického hrania hazardnej hry do vyčerpania kreditu.
STÁVKA (BET): nastavenie stávky do hazardnej hry.
ŠTART: spustenie hazardnej hry.
MAX.STÁVKA: nastavenie najvyššej stávky do hazardnej hry (v závislosti od nastavenia v systéme).
LÍNIA: nastavenie počtu aktívnych línií v hazardnej hre.
ČIERNA, ČERVENÁ: výber čiernej alebo červenej karty v násobenej hazardnej hre „RISK“.
VIP: vstup do menu hráčskeho účtu.
9. Zoznam všetkých hazardných hier
Ikony všetkých voliteľných hazardných hier sú zobrazené v hlavnom MENU. Konkrétnu hru si hráč môže spustiť
dotykom na ikonu danej hazardnej hry alebo pomocou tlačidiel ČIERNA, ČERVENÁ (označenie) a ŠTART (spustenie).
Program SYNOT VLT RED LINE obsahuje nasledujúce hazardné hry:
Twenty Seven
Really Wild
Descending Wilds
Burning Ocean
Gypsy Moon
Hunter’s Fire
Dirty Money
Coconut Craze
Extreme Joker Deluxe
Crazy Wizard
Fortune Thunder
Freaking Hot 20
Double Sevens 77
FireSlayer
Freaking Hot 100
Age Of Vikings
Fruit Slush
Demonio Reborn
Crystal Spin
Cool Fruits
Roulette II
Fruits 81
Magic Stars Deluxe
10. Záverečné ustanovenia
1. Prevádzkovateľ môže po predchádzajúcom súhlase ÚRHH vydať zmeny alebo doplnky k tomuto hernému plánu.
2. Prevádzkovateľ môže deaktivovať schválenú hazardnú hru, prémiovú hazardnú hru „JACKPOT“ alebo vernostný
program bez úpravy herného plánu.
3. Tento herný plán nadobúda platnosť dňom 15.06.2021 .

SYNOT VLT RED LINE
Twenty Seven
„Twenty Seven“ je hazardná hra s 3 valcami, tromi symbolmi na valci a 27 výhernými líniami (criss-cross). Hazardná hra
obsahuje 8 rôznych symbolov vrátane divokého a mystery symbolu.
Pravidlá hazardnej hry a jej priebeh
Možnosti stávok: 0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 €.
Maximálna možná výhra v jednej hazardnej hre: 5 400 €.
Pred spustením hazardnej hry si hráč stanoví výšku stávky tlačidlom „STÁVKA“ v spodnej časti obrazovky. Nastavenie stávky
sa medzi jednotlivými hazardnými hrami nemení, zostáva konštantné, pokiaľ sa hráč sám nerozhodne toto nastavenie
zmeniť. Každá hazardná hra sa zahajuje stlačením tlačidla „ŠTART“.
Pole „KREDIT“ zobrazuje celkové množstvo peňazí, ktoré má hráč k dispozícii. Pole „VÝHRA“ zobrazuje čiastku, ktorú hráč
vyhral v poslednej odohranej hazardnej hre. Pole „STÁVKA“ zobrazuje čiastku, ktorú hráč vkladá do aktuálnej hazardnej hry.
Pred spustením ďalšej hazardnej hry sa celá čiastka z poľa „VÝHRA“ prevedie do poľa „KREDIT“, alebo hráč spustí násobnú
hazardnú hru „RISK“.
Po stlačení tlačidla „MAX STÁVKA“ hráč nastaví stávku s maximálnou hodnotou, tj. 10 €.
Po stlačení tlačidla „AUTO ŠTART“ hráč spustí automatický režim, kde ku spusteniu hazardnej hry nie je nutné tlačidlo
„ŠTART“. Funkcia „AUTO ŠTART“ sa preruší iba v nasledujúcich prípadoch:
- hráč nemá v poli „KREDIT“ dostatočné množstvo peňazí na odohratie ďalšej hazardnej hry
- je spustená bonusová hazardná hra
- hráč stlačí tlačidlo „STOP“ alebo opäť tlačidlo „AUTO ŠTART“
Rozhranie hazardnej hry
Výherne kombinácie sa počítajú zľava doprava. Platná je vždy len najvyššia výherná kombinácia na jednej línii. Výhry
z jednotlivých línii sa sčítavajú.
Výherná tabuľka
Výherná tabuľka udáva hodnoty, ktorými sa násobí stavená čiastka z hazardnej hry.
Symbol
3xx
27 (divoký symbol)
500x
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Mystery
Hviezda
Melón
Hrozno
Pomaranč
Citrón, Čerešne

4x – 500x
30x
20x
8x
6x
4x

Divoký symbol
Najväčší symbol „27“ zastáva aj funkciu divokého symbolu, ktorý nahrádza všetky symboly s výnimkou „Mystery“ symbolu.
Mystery symbol
Keď dostane hráč tri „Mystery“ symboly v jednej hazardnej hre na výhernej línií, vyhráva čiastku v rozmedzí uvedenom vo
výhernej tabuľke.
Prémiová hazardná hra „Jackpot“
Táto hazardná hra je súčasťou Prémiových hazardných hier „Jackpot“.
Burning Ocean
„Burning Ocean“ je hazardná hra s 4 valcami, tromi symbolmi na valci a 25 výhernými líniami. Hazardná hra obsahuje 8
roznych symbolov vrátane mystery symbolu.
Pravidlá hazardnej hry a jej priebeh
Možnosti stávok: 0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 €.
Maximálna možná výhra v jednej hazardnej hre: 7 040 €.
Pred spustením hazardnej hry si hráč stanoví výšku stávky tlačidlom „STÁVKA“ v spodnej časti obrazovky. Nastavenie stávky
sa medzi jednotlivými hazardnými hrami nemení, zostáva konštantné, pokiaľ sa hráč sám nerozhodne toto nastavenie
zmeniť. Každá hazardná hra sa zahajuje stlačením tlačidla „ŠTART“.
Pole „KREDIT“ zobrazuje celkové množstvo peňazí, ktoré má hráč k dispozícii. Pole „VÝHRA“ zobrazuje čiastku, ktorú hráč
vyhral v poslednej odohranej hazardnej hre. Pole „STÁVKA“ zobrazuje čiastku, ktorú hráč vkladá do aktuálnej hazardnej hry.
Pred spustením ďalšej hazardnej hry sa celá čiastka z poľa „VÝHRA“ prevedie do poľa „KREDIT“, alebo hráč spustí násobnú
hazardnú hru „RISK“.
Po stlačení tlačidla „MAX STÁVKA“ hráč nastaví stávku s maximálnou hodnotou, tj. 10 €.
Po stlačení tlačidla „AUTO ŠTART“ hráč spustí automatický režim, kde ku spusteniu hazardnej hry nie je nutné tlačidlo
„ŠTART“. Funkcia „AUTO ŠTART“ sa preruší iba v nasledujúcich prípadoch:
- hráč nemá v poli „KREDIT“ dostatočné množstvo peňazí na odohratie ďalšej hazardnej hry
- je spustená bonusová hazardná hra
- hráč stlačí tlačidlo „STOP“ alebo opäť tlačidlo „AUTO ŠTART“
Rozhranie hazardnej hry
Výherne kombinácie sa počítajú zľava doprava. Platná je vždy len najvyššia výherná kombinácia na jednej línii. Výhry
z jednotlivých línii sa sčítavajú.
Výherná tabuľka
Výherná tabuľka udáva hodnoty, ktorými sa násobí stavená čiastka z hazardnej hry.
Symbol
3x
4x
Lebka
8x
128x
Prsteň
4x
64x
Kormidlo
2x
16x
A, K, Q, J
1x
4x
Mystery
1x-64x
4x-128x
Mystery symbol
V prípade troch alebo štyroch “Mystery” symbolov, bez ohľadu na ich umiestnenie na valcoch, vyhráva hráč čiastku
násobenú náhodným násobkom z rozmedzia hodnôt uvedených vo výhernej tabuľke.
Plné pole symbolov (full house)
Pokiaľ pride hráčovi v jednej hazardnej hre plné pole rovnakých symbolov, štandartná výhra sa zdvojnásobí. Dvojnásobná
výhra platí len pre symboly A, K, Q a J.
Prémiová hazardná hra „Jackpot“
Táto hazardná hra je súčasťou Prémiových hazardných hier „Jackpot“.
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Dirty Money
„Dirty Money“ je hazardná hra s 5 valcami, tromi symbolmi na valci a 9 výhernými líniami. Hazardná hra obsahuje 9 rôznych
symbolov vrátane divokého symbolu a symbolu voľných otáčok.
Pravidlá hazardnej hry a jej priebeh
Možnosti stávok: 0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 €.
Maximálna možná výhra v jednej hazardnej hre: 14 000 €.
Pred spustením hazardnej hry si hráč stanoví výšku stávky tlačidlom „STÁVKA“ v spodnej časti obrazovky. Nastavenie stávky
sa medzi jednotlivými hazardnými hrami nemení, zostáva konštantné, pokiaľ sa hráč sám nerozhodne toto nastavenie
zmeniť. Každá hazardná hra sa zahajuje stlačením tlačidla „ŠTART“.
Pole „KREDIT“ zobrazuje celkové množstvo peňazí, ktoré má hráč k dispozícii. Pole „VÝHRA“ zobrazuje čiastku, ktorú hráč
vyhral v poslednej odohranej hazardnej hre. Pole „STÁVKA“ zobrazuje čiastku, ktorú hráč vkladá do aktuálnej hazardnej hry.
Pred spustením ďalšej hazardnej hry sa celá čiastka z poľa „VÝHRA“ prevedie do poľa „KREDIT“, alebo hráč spustí násobnú
hazardnú hru „RISK“.
Po stlačení tlačidla „MAX STÁVKA“ hráč nastaví stávku s maximálnou hodnotou, tj. 10 €.
Po stlačení tlačidla „AUTO ŠTART“ hráč spustí automatický režim, kde ku spusteniu hazardnej hry nie je nutné tlačidlo
„ŠTART“. Funkcia „AUTO ŠTART“ sa preruší iba v nasledujúcich prípadoch:
- hráč nemá v poli „KREDIT“ dostatočné množstvo peňazí na odohratie ďalšej hazardnej hry
- je spustená bonusová hazardná hra
- hráč stlačí tlačidlo „STOP“ alebo opäť tlačidlo „AUTO ŠTART“
Rozhranie hazardnej hry
Výherné kombinácie sa počítajú zľava doprava aj sprava doľava. Platná je vždy len najvyššia výherná kombinácia na jednej
línii. Výhry z jednotlivých línií sa sčítavajú.
Výherná tabuľka
Výherná tabuľka udáva hodnoty, ktorými sa násobí stavená čiastka z hazardnej hry.
Symbol
3x
4x
5x
Pištolník (divoký symbol)
32x
128x
500x
Dolár
16x
64x
160x
Auto
12x
32x
80x
Zbraň
8x
16x
64x
A, K
4x
8x
32x
Q, J
2x
4x
16x
Žena
16x
32x
200x
Divoký symbol
Symbol „Pištolník“ je najvyšším výherným symbolom a zároveň zastáva funkciu divokého symbolu, ktorý nahrádza
všetky symboly s výnimkou symbolu pre voľné otáčky („Žena“). Ak symbol „Pištolník“ plní funkciu divokého symbolu,
prislušné výhry sú dvojnásobné, s výnimkou výhier v priebehu bonusovej hazardnej hry „Voľné otáčky“. Pokiaľ je výherná
kombinácia zložená len zo symbolov „Pištolník“, nie je výhra násobená dvoma.
Bonusová hazardná hra „Voľné otáčky“
Pokiaľ hráč obdrží počas jednej hazardnej hry na jednej výhernej línii 3, 4 alebo 5 symbolov „Žena“, vyhráva 15
voľných otáčok.
Voľné otáčky sú hrané za stávku, ktorú mal hráč v poli „STÁVKA“ pred spustením bonusovej hazardnej hry.
Výhry počas voľných otáčok sú násobené podľa nasledujúcich pravidiel:
- 3 symboly „Žena“ - všetky výhry sú násobené 3x v porovnaní so štandartnou tabuľkou výhier,
- 4 symboly „Žena“ - všetky výhry sú násobené 4x v porovnaní so štandartnou tabuľkou výhier,
- 5 symbolov „Žena“ - všetky výhry sú násobené 5x v porovnaní so štandartnou tabuľkou výhier.
Prémiová hazardná hra „Jackpot“
Táto hazardná hra je súčasťou Prémiových hazardných hier „Jackpot“.
Crazy Wizard
„Crazy Wizard“ je hazardná hra s 5 valcami, tromi symbolmi na valci a 10 výhernými líniami. Hazardná hra obsahuje 12
rôznych symbolov vrátane divokého a scatter symbolu.
Pravidlá hazardnej hry a jej priebeh
Možnosti stávok na líniu: 0.1, 0.3, 0.5, 0.8 a 1 €. Počet aktívnych línii: 1, 3, 5, 7 a 10.
Maximálna možná výhra v jednej hazardnej hre: 2 000 €.
Pred začatím hazardnej hry si hráč stanoví stávku na líniu tlačidlom „STÁVKA“ v spodnej časti obrazovky. Tlačidlom „LÍNIA“
si hráč stanoví počet aktívnych línii. Nastavenie stávky a počtu línii sa medzi jednotlivými hazardnými hrami nemení,
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zostáva konštantné, pokiaľ sa hráč sám nerozhodne toto nastavenie zmeniť. Každá hazardná hra sa zahajuje stlačením
tlačidla „ŠTART“.
Pole „KREDIT“ zobrazuje celkové množstvo peňazí, ktoré má hráč k dispozícii. Pole „VÝHRA“ zobrazuje čiastku, ktorú hráč
vyhral v poslednej odohranej hazardnej hre. Pole „STÁVKA“ zobrazuje čiastku, ktorú hráč vkladá do aktuálnej hazardnej hry.
Pred spustením ďalšej hazardnej hry sa celá čiastka z poľa „VÝHRA“ prevedie do poľa „KREDIT“, alebo hráč spustí násobnú
hazardnú hru „RISK“.
Po stlačení tlačidla „MAX STÁVKA“ hráč nastaví stávku s maximálnou hodnotou, tj. 10 €.
Po stlačení tlačidla „AUTO ŠTART“ hráč spustí automatický režim, kde ku spusteniu hazardnej hry nie je nutné tlačidlo
„ŠTART“. Funkcia „AUTO ŠTART“ sa preruší iba v nasledujúcich prípadoch:
- hráč nemá v poli „KREDIT“ dostatočné množstvo peňazí na odohratie ďalšej hazardnej hry
- je spustená bonusová hazardná hra
- hráč stlačí tlačidlo „STOP“ alebo opäť tlačidlo „AUTO ŠTART“
Rozhranie hazardnej hry
Výherná kombinácia sa počíta zľava doprava. Platná je vždy len najvyššia výherná kombinácia na jednej línii. Výhry
z jednotlivých línii sa sčítavajú.
Výherná tabuľka
Výherná tabuľka udáva násobok stávky na jednu líniu, okrem symbolov Drak (scatter), kde sú udané násobky celkovej
stávky.
Symbol
2x
3x
4x
5x
5x
20x
100x
Drak (scatter)
2x
(10 voľných otáčok)
(20 voľných otáčok)
(30 voľných otáčok)
Čarodejník (divoký symbol)
70x
500x
2000x
Kniha
10x
30x
200x
1000x
Gule
5x
20x
100x
500x
Sviečka
15x
75x
250x
Fľaša
10x
50x
125x
A, K
5x
25x
100x
Q, J
5x
10x
30x
10, 9
2x
5x
25x
Divoký symbol
Divoký symbol nahrádza všetky symboly s výnimkou symbolu Scatter. Výhry s divokým symbolom vo výhernej línii sa
násobia 2x.
Bonusová hazardná hra „Voľné otáčky“
Pokiaľ hráč získa počas jednej hazardnej hry 3, 4 alebo 5 symbolov „Drak“ (Scatter), vyhráva počet voľných otáčok,
ktoré sú uvedené vo výhernej tabuľke. Voľné otáčky sú hrané za stávku a na počet línii, ktoré mal hráč v políčku
„STÁVKA“ a „LÍNIA“ pred spustením bonusovej hazardnej hry. V každej nevýhernej bonusovej hazardnej hre postava
čarodejníka nahrádza jeden alebo viac symbolov na valcoch divokým symbolom a zvyšuje sa šanca na získanie výhry.
Prémiová hazardná hra „Jackpot“
Táto hazardná hra je súčasťou Prémiových hazardných hier „Jackpot“.
Double Sevens 77
„Double Sevens 77“ je hazardná hra s 3 valcami, tromi symbolmi na valci a 5 výhernými líniami. Hazardná hra obsahuje 9
rôznych symbolov vrátane divokého a mystery symbolu.
Pravidlá hazardnej hry a jej priebeh
Možnosti stávok: 0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 €.
Maximálna možná výhra v jednej hazardnej hre: 10 000 €.
Pred spustením hazardnej hry si hráč stanoví výšku stávky tlačidlom „STÁVKA“ v spodnej časti obrazovky. Nastavenie stávky
sa medzi jednotlivými hazardnými hrami nemení, zostáva konštantné, pokiaľ sa hráč sám nerozhodne toto nastavenie
zmeniť. Každá hazardná hra sa zahajuje stlačením tlačidla „ŠTART“.
Pole „KREDIT“ zobrazuje celkové množstvo peňazí, ktoré má hráč k dispozícii. Pole „VÝHRA“ zobrazuje čiastku, ktorú hráč
vyhral v poslednej odohranej hazardnej hre. Pole „STÁVKA“ zobrazuje čiastku, ktorú hráč vkladá do aktuálnej hazardnej hry.
Pred spustením ďalšej hazardnej hry sa celá čiastka z poľa „VÝHRA“ prevedie do poľa „KREDIT“, alebo hráč spustí násobnú
hazardnú hru „RISK“.
Po stlačení tlačidla „MAX STÁVKA“ hráč nastaví stávku s maximálnou hodnotou, tj. 10 €.
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Po stlačení tlačidla „AUTO ŠTART“ hráč spustí automatický režim, kde ku spusteniu hazardnej hry nie je nutné tlačidlo
„ŠTART“. Funkcia „AUTO ŠTART“ sa preruší iba v nasledujúcich prípadoch:
- hráč nemá v poli „KREDIT“ dostatočné množstvo peňazí na odohratie ďalšej hazardnej hry
- je spustená bonusová hazardná hra
- hráč stlačí tlačidlo „STOP“ alebo opäť tlačidlo „AUTO ŠTART“
Rozhranie hazardnej hry
Výherná kombinácia sa počíta zľava doprava. Platná je vždy len najvyššia výherná kombinácia na jednej línii. Výhry
z jednotlivých línii sa sčítavajú.
Výherná tabuľka
Výherná tabuľka udáva hodnoty, ktorými sa násobí stavená čiastka z hazardnej hry.
Symbol
3x
77 (double 7)
100x
Červená 7
16x
Žltá 7
8x
Troj bar
4x
Dvoj bar
3x
Bar, Čerešne
2x
Mystery (scatter)
4x – 100x
Divoký symbol
Divoký symbol nahradzuej všetky symboly s výnimkou „Mystery“ symbolu. Ak padne na valci divoký symbol, tak
ostatné symboly na valcoch sa zmenia na divoké symboly s výnimkou „Mystery“ symbolov.
Výhry s divokým symbolom vo výhernej kombinácii sa násobia 2x.
Bonusová hazardná hra „Mystery“
„Mystery“ (scatter) výherná kombinácia sa počíta bez ohľadu na to, kde na valcoch sa tieto symboly objavia.
Výhra sa pohybuje v rozsahu uvedenom vo výhernej tabuľke.
Prémiová hazardná hra „Jackpot“
Táto hazardná hra je súčasťou Prémiových hazardných hier „Jackpot“.
Age Of Vikings
„Age Of Vikings“ je hazardná hra s 5 valcami, tromi symbolmi na valci a 9 výhernými líniami. Hazardná hra obsahuje 12
rôznych symbolov vrátane bonusového a divokého symbolu.
Pravidlá hazardnej hry a jej priebeh
Možnosti stávok: 0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 €.
Maximálna možná výhra v jednej hazardnej hre: 4 600 €.
Pred spustením hazardnej hry si hráč stanoví výšku stávky tlačidlom „STÁVKA“ v spodnej časti obrazovky. Nastavenie stávky
sa medzi jednotlivými hazardnými hrami nemení, zostáva konštantné, pokiaľ sa hráč sám nerozhodne toto nastavenie
zmeniť. Každá hazardná hra sa zahajuje stlačením tlačidla „ŠTART“.
Pole „KREDIT“ zobrazuje celkové množstvo peňazí, ktoré má hráč k dispozícii. Pole „VÝHRA“ zobrazuje čiastku, ktorú hráč
vyhral v poslednej odohranej hazardnej hre. Pole „STÁVKA“ zobrazuje čiastku, ktorú hráč vkladá do aktuálnej hazardnej hry.
Pred spustením ďalšej hazardnej hry sa celá čiastka z poľa „VÝHRA“ prevedie do poľa „KREDIT“, alebo hráč spustí násobnú
hazardnú hru „RISK“.
Po stlačení tlačidla „MAX STÁVKA“ hráč nastaví stávku s maximálnou hodnotou, tj. 10 €.
Po stlačení tlačidla „AUTO ŠTART“ hráč spustí automatický režim, kde ku spusteniu hazardnej hry nie je nutné tlačidlo
„ŠTART“. Funkcia „AUTO ŠTART“ sa preruší iba v nasledujúcich prípadoch:
- hráč nemá v poli „KREDIT“ dostatočné množstvo peňazí na odohratie ďalšej hazardnej hry
- je spustená bonusová hazardná hra
- hráč stlačí tlačidlo „STOP“ alebo opäť tlačidlo „AUTO ŠTART“
Rozhranie hazardnej hry
Výhry sú počítané zľava doprava. Na výhru je treba 3 a viac symbolov na výhernej línii a je jedno, či sú na výhernej línii hneď
vedľa seba alebo nie (tzv. líniový scatter). Výnimkou je iba Bonus symbol, kde na výhru stačia dva symboly (viď. výherná
tabuľka). Platná je vždy len najvyššia výherná kombinácia na jednej línii. Výhry z jednotlivých línii sa sčítavajú.
Výherná tabuľka
Výherná tabuľka udáva hodnoty, ktorými sa násobí stavená čiastka z hazardnej hry.
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Symbol

Názov

5x

4x

3x

2x

Bonus
(scatter)

200x
+15 voľných otočiek

40x
+15 voľných otočiek

5x
+15 voľných otočiek

2x

WILD
(divoký symbol)

-

-

-

-

Loď

200x

25x

10x

-

Roh

50x

20x

8x

-

Sekera

40x

16x

8x

-

Vták

30x

12x

6x

-

Kladivo

25x

12x

6x

-

Helma

15x

8x

4x

-

A

12x

6x

3x

-

K

12x

6x

3x

-

Q

8x

4x

2x

-

J

8x

4x

2x

-

Divoký symbol
Divoký symbol nahrádza všetky symboly s výnimkou bonusového symbolu.
Bonusová hazardná hra ,,Voľné otáčky“
Ak hráč dostane 3 alebo viac Bonus (scatter) symbolov (výhra je platná bez ohľadu na pozíciu týchto symbolov na
valcoch alebo výherných líniach) potom je hráč
oprávnený hrať bonusovú hazardnú hru „Voľné otáčky“ podľa výhernej tabuľky. Počas tejto bonusovej hazardnej hry sú
výhry násobené 2x a na prostrednom valci
sú iba Wild symboly.
Prémiová hazardná hra „Jackpot“
Táto hazardná hra je súčasťou Prémiových hazardných hier „Jackpot“.
Crystal Spin
„Crystal Spin“ je hazardná hra s 5 valcami, tromi symbolmi na valci a 5 výhernými líniami. Hazardná hra obsahuje 11
rôznych symbolov vrátane divokého symbolu.
Pravidlá hazardnej hry a jej priebeh
Možnosti stávok: 0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 €.
Maximálna možná výhra v jednej hazardnej hre je 5 000 €.
Strana 9 z 30

SYNOT VLT RED LINE

verzia: 16.2

Pred spustením hazardnej hry si hráč stanoví výšku stávky tlačidlom „STÁVKA“ v spodnej časti obrazovky. Nastavenie stávky
sa medzi jednotlivými hazardnými hrami nemení, zostáva konštantné, pokiaľ sa hráč sám nerozhodne toto nastavenie
zmeniť. Každá hazardná hra sa zahajuje stlačením tlačidla „ŠTART“.
Pole „KREDIT“ zobrazuje celkové množstvo peňazí, ktoré má hráč k dispozícii. Pole „VÝHRA“ zobrazuje čiastku, ktorú hráč
vyhral v poslednej odohranej hazardnej hre. Pole „STÁVKA“ zobrazuje čiastku, ktorú hráč vkladá do aktuálnej hazardnej hry.
Pred spustením ďalšej hazardnej hry sa celá čiastka z poľa „VÝHRA“ prevedie do poľa „KREDIT“, alebo hráč spustí násobnú
hazardnú hru „RISK“.
Po stlačení tlačidla „MAX STÁVKA“ hráč nastaví stávku s maximálnou hodnotou, tj. 10 €.
Po stlačení tlačidla „AUTO ŠTART“ hráč spustí automatický režim, kde ku spusteniu hazardnej hry nie je nutné tlačidlo
„ŠTART“. Funkcia „AUTO ŠTART“ sa preruší iba v nasledujúcich prípadoch:
- hráč nemá v poli „KREDIT“ dostatočné množstvo peňazí na odohratie ďalšej hazardnej hry
- je spustená bonusová hazardná hra
- hráč stlačí tlačidlo „STOP“ alebo opäť tlačidlo „AUTO ŠTART“
Rozhranie hazardnej hry
Výherné kombinácie sa počítajú zľava doprava, sprava doľava ale i zo stredu. Platná je vždy len najvyššia výherná
kombinácia na jednej línii. Výhry z jednotlivých línii sa sčítavajú. V prípade výhry sa symboly, ktoré sú na výhernej línii,
odstránia (explodujú) z valcov a na ich miesto sa posunú (spadnú) symboly z vyšších pozícií. Hráč tak môže dostať ďalšie
výhry.
Výherná tabuľka
Výherná tabuľka udáva hodnoty, ktorými sa násobí stavená čiastka z hazardnej hry.
Symbol
Názov
5x
4x
3x
Wild
(divoký symbol)

-

-

-

Sedmička

100x

15x

6x

Zvon

50x

10x

5x

Melón

30x

8x

4x

Hrozno

25x

8x

4x

Slivka

20x

6x

3x

Bar

15x

6x

3x

Jahoda,
Pomaranč

12x

4x

2x

Citrón,
Čerešne

8x

2x

1x

Divoký symbol
Divoký symbol nahrádza všetky symboly.
Plné pole symbolov „full house“
Ak hráč dostane počas jednej hazardnej hry plné pole rovnakých symbolov (ale len symboly čerešne, jahody, citróny
a pomaranče), výhra sa zdvojnásobí.
Prémiová hazardná hra „Jackpot“
Táto hazardná hra je súčasťou Prémiových hazardných hier „Jackpot“.
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Fruits 81
„Fruits 81“ je hazardná hra s 4 valcami, tromi symbolmi na valci a 27 výhernými líniami (criss-cross) v prípade 3 výherných
symbolov alebo 81 výhernými líniami (criss-cross) v prípade 4 výherných symbolov. Hazardná hra obsahuje 11 rôznych
symbolov vrátane divokého a mystery symbolu.
Pravidlá hazardnej hry a jej priebeh
Možnosti stávok: 0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 €.
Maximálna možná výhra v jednej hazardnej hre je 8 240 €.
Pred spustením hazardnej hry si hráč stanoví výšku stávky tlačidlom „STÁVKA“ v spodnej časti obrazovky. Nastavenie stávky
sa medzi jednotlivými hazardnými hrami nemení, zostáva konštantné, pokiaľ sa hráč sám nerozhodne toto nastavenie
zmeniť. Každá hazardná hra sa zahajuje stlačením tlačidla „ŠTART“.
Pole „KREDIT“ zobrazuje celkové množstvo peňazí, ktoré má hráč k dispozícii. Pole „VÝHRA“ zobrazuje čiastku, ktorú hráč
vyhral v poslednej odohranej hazardnej hre. Pole „STÁVKA“ zobrazuje čiastku, ktorú hráč vkladá do aktuálnej hazardnej hry.
Pred spustením ďalšej hazardnej hry sa celá čiastka z poľa „VÝHRA“ prevedie do poľa „KREDIT“, alebo hráč spustí násobnú
hazardnú hru „RISK“.
Po stlačení tlačidla „MAX STÁVKA“ hráč nastaví stávku s maximálnou hodnotou, tj. 10 €.
Po stlačení tlačidla „AUTO ŠTART“ hráč spustí automatický režim, kde ku spusteniu hazardnej hry nie je nutné tlačidlo
„ŠTART“. Funkcia „AUTO ŠTART“ sa preruší iba v nasledujúcich prípadoch:
- hráč nemá v poli „KREDIT“ dostatočné množstvo peňazí na odohratie ďalšej hazardnej hry
- je spustená bonusová hazardná hra
- hráč stlačí tlačidlo „STOP“ alebo opäť tlačidlo „AUTO ŠTART“
Rozhranie hazardnej hry
Výherné kombinácie sa počítajú zľava doprava. Platná je vždy len najvyššia výherná kombinácia na jednej línii. Výhry
z jednotlivých línii sa sčítavajú.
Výherná tabuľka
Výherná tabuľka udáva hodnoty, ktorými sa násobí stavená čiastka z hazardnej hry.
Symbol
Názov
4x
3x
WILD
(divoký symbol)

-

-

Mystery Symbol

4x – 400x

1x – 40x

Sedmička

400x

40x

Zvonček

50x

10x

Bar

25x

6x

Melón

15x

4x

Malina

10x

3x

Slivka, Pomaranč

8x

2x

Citrón, Čerešne

4x

1x

Divoký symbol
Divoký symbol nahrádza všetky symboly s výnimkou mystery symbolu. Výhry obsahujúce na výhernej línii divoký
symbol sú násobené x2.
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Mystery symbol
Ak hráč dostane počas hazardnej hry 3 alebo 4 mystery symboly (bez ohľadu na ich pozíciu na valcoch) získava
výhry v rozmedzí uvedenom vo výhernej tabuľke.
Prémiová hazardná hra „Jackpot“
Táto hazardná hra je súčasťou Prémiových hazardných hier „Jackpot“.
Really Wild
„Really Wild“ je hazardná hra s 3 valcami, tromi symbolmi na valci a 5 statickými výhernými líniami. Hazardná hra obsahuje
11 rôznych symbolov vrátane dvoch divokých a mystery symbolu.
Pravidlá hazardnej hry a jej priebeh
Možnosti stávok: 0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 €.
Maximálna možná výhra v jednej hazardnej hre je 5 080 €.
Pred spustením hazardnej hry si hráč stanoví výšku stávky tlačidlom „STÁVKA“ v spodnej časti obrazovky. Nastavenie stávky
sa medzi jednotlivými hazardnými hrami nemení, zostáva konštantné, pokiaľ sa hráč sám nerozhodne toto nastavenie
zmeniť. Každá hazardná hra sa zahajuje stlačením tlačidla „ŠTART“.
Pole „KREDIT“ zobrazuje celkové množstvo peňazí, ktoré má hráč k dispozícii. Pole „VÝHRA“ zobrazuje čiastku, ktorú hráč
vyhral v poslednej odohranej hazardnej hre. Pole „STÁVKA“ zobrazuje čiastku, ktorú hráč vkladá do aktuálnej hazardnej hry.
Pred spustením ďalšej hazardnej hry sa celá čiastka z poľa „VÝHRA“ prevedie do poľa „KREDIT“, alebo hráč spustí násobnú
hazardnú hru „RISK“.
Po stlačení tlačidla „MAX STÁVKA“ hráč nastaví stávku s maximálnou hodnotou, tj. 10 €.
Po stlačení tlačidla „AUTO ŠTART“ hráč spustí automatický režim, kde ku spusteniu hazardnej hry nie je nutné tlačidlo
„ŠTART“. Funkcia „AUTO ŠTART“ sa preruší iba v nasledujúcich prípadoch:
- hráč nemá v poli „KREDIT“ dostatočné množstvo peňazí na odohratie ďalšej hazardnej hry
- je spustená bonusová hazardná hra
- hráč stlačí tlačidlo „STOP“ alebo opäť tlačidlo „AUTO ŠTART“
Rozhranie hazardnej hry
Výherné kombinácie sa počítajú zľava doprava. Platná je vždy len najvyššia výherná kombinácia na jednej výhernej línii.
Výherné kombinácie sa sčítavajú.
Výherná tabuľka
Výherná tabuľka udáva hodnoty, ktorými sa násobí stavená čiastka z hazardnej hry.
Symbol
Názov
3x
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(násobí 2x)

Lev (strieborný)
(divoký symbol)

-

Sedmička

20x

Melón

12x

Hrozno

8x

BAR

6x

Slivka

4x

Pomaranč

3x
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Čerešne, Citróny

2x

Mystery

4x - 200x

Divoké symboly
Divoké symboly nahrádzajú všetky symboly s výnimkou mystery symbolu. Výhry obsahujúce na výhernej línii tento divoký
symbol

sa násobia 2x, okrem výhier pozostávajúcich iba z divokých symbolov.

Ak hráč dostane počas hry takúto kombináciu divokých symbolov
na výhernej línii, tak sa počíta ako
individuálna výherná kombinácia a tiež je to najvyššia možná výhra v hazardnej hre (500x stavená čiastka z hazardnej hry).
Mystery symbol
Ak hráč dostane počas hry 3 mystery symboly (bez ohľadu na ich pozíciu na valcoch) získava výhry v rozmedzí uvedenom vo
výhernej tabulke.
Prémiová hazardná hra „Jackpot“
Táto hazardná hra je súčasťou Prémiových hazardných hier „Jackpot“.
Gypsy Moon
„Gypsy Moon“ je hazardná hra s 5 valcami, tromi symbolmi na valci a 2, 10, 20, 30 alebo 243 (criss-cross) výhernými líniami.
Hazardná hra obsahuje 12 rôznych symbolov vrátane divokého a bonusového symbolu.
Pravidlá hazardnej hry a jej priebeh
Možnosti stávok na líniu: 0.05, 0.1 €. Počet aktívnych línii: 2, 10, 20, 30 a 243.
Maximálna možná výhra v jednej hazardnej hre je 110 700 €.
Pred spustením hazardnej hry si hráč stanoví výšku stávky tlačidlom „STÁVKA“ v spodnej časti obrazovky. Nastavenie stávky
sa medzi jednotlivými hazardnými hrami nemení, zostáva konštantné, pokiaľ sa hráč sám nerozhodne toto nastavenie
zmeniť. Každá hazardná hra sa zahajuje stlačením tlačidla „ŠTART“.
Pole „KREDIT“ zobrazuje celkové množstvo peňazí, ktoré má hráč k dispozícii. Pole „VÝHRA“ zobrazuje čiastku, ktorú hráč
vyhral v poslednej odohranej hazardnej hre. Pole „STÁVKA“ zobrazuje čiastku, ktorú hráč vkladá do aktuálnej hazardnej hry.
Pred spustením ďalšej hazardnej hry sa celá čiastka z poľa „VÝHRA“ prevedie do poľa „KREDIT“, alebo hráč spustí násobnú
hazardnú hru „RISK“. Po stlačení tlačidla „MAX STÁVKA“ hráč nastaví stávku s maximálnou hodnotou v závislosti od
aktuálne nastaveného počtu línií, tj. 0.2 € pri 2 líniách, 1 € pri 10 líniách, 2 € pri 20 líniách, 3 € pri 30 líniách a 5 € pri 243
líniách.
Po stlačení tlačidla „AUTO ŠTART“ hráč spustí automatický režim, kde ku spusteniu hazardnej hry nie je nutné tlačidlo
„ŠTART“. Funkcia „AUTO ŠTART“ sa preruší iba v nasledujúcich prípadoch:
- hráč nemá v poli „KREDIT“ dostatočné množstvo peňazí na odohratie ďalšej hazardnej hry
- je spustená bonusová hazardná hra
- hráč stlačí tlačidlo „STOP“ alebo opäť tlačidlo „AUTO ŠTART“
Rozhranie hazardnej hry
Výherné kombinácie sa počítajú zľava doprava. Platná je vždy len najvyššia výherná kombinácia na jednej línii. Výhry
z jednotlivých línii sa sčítavajú.
Výherná tabuľka
Výherná tabuľka udáva násobok stávky na jednu líniu, okrem symbolu Zverokruh, kde sú udané násobky celkovej stávky.
Symbol
Názov
2x
3x
4x
5x
Žena
(divoký symbol)

-

-

-

-

Mesiac

20x

200x

1000x

10000x

Kniha

10x

100x

200x

1000x

Kryštálová guľa

-

60x

120x

700x

Strana 13 z 30

SYNOT VLT RED LINE

verzia: 16.2

Prívesok

-

40x

80x

400x

Karty

-

30x

60x

300x

Sviečka

-

10x

40x

200x

Ruža

-

10x

40x

200x

Ruženec

-

10x

40x

200x

Zrkadlo

-

10x

40x

200x

Prsteň

-

10x

40x

200x

-

5 x celková stávka
a
30 hier = násobiteľ 1x
15 hier = násobiteľ 2x
10 hier = násobiteľ 3x
7 hier = násobiteľ 5x

10 x celková stávka
a
30 hier = násobiteľ 1x
15 hier = násobiteľ 2x
10 hier = násobiteľ 3x
7 hier = násobiteľ 5x

20 x celková stávka
a
30 hier = násobiteľ 1x
15 hier = násobiteľ 2x
10 hier = násobiteľ 3x
7 hier = násobiteľ 5x

Zverokruh
(bonusový
symbol)

Divoký symbol
Divoký symbol nahrádza všetky symboly s výnimkou bonusového symbolu.
Bonusová hazardná hra ,,Voľné otáčky“
Pokiaľ hráč dosiahne počas jednej hazardnej hry 3, 4 alebo 5 bonusových symbolov a to tak, že musia byť zľava
vedľa seba na valcoch bez ohľadu na to, či sú na výhernej línii, potom je hráč oprávnený hrať bonusovú hazardnú
hru „Voľné otáčky“. Hráčovi sa na obrazovke objavia 4 karty, na ktorých sú dve čísla. Prvé číslo ukazuje počet otáčok a
druhé predstavuje násobiteľa, ktorým sa budú násobiť všetky dosiahnuté výhry v bonusovej hazardnej hre. Vyšší násobiteľ
je spojený s nižším počtom voľných otáčok. Počet voľných otáčok je úmerný počtu bonusových symbolov na valcoch. Ak
hráč vyhrá nové „Voľné otáčky“ počas prebiehajúcej bonusovej hazardnej hry, tak sa pôvodná hazardná hra dohrá a až
potom sa spustí nová.
Voľné otáčky sú hrané za stávku a na počet línií, ktoré mal hráč v poli „STÁVKA“ a „LÍNIA“ pred spustením bonusovej
hazardnej hry „Voľné otáčky“.
Prémiová hazardná hra „Jackpot“
Táto hazardná hra je súčasťou Prémiových hazardných hier „Jackpot“.
Coconut Craze
„Coconut Craze“ je hazardná hra s 5 valcami, štyrmi symbolmi na valci a 40 statickými výhernými líniami. Hazardná hra
obsahuje 10 rôznych symbolov vrátane divokého symbolu „Wild“ a bonusového symbolu „Bonus“.
Pravidlá hazardnej hry a jej priebeh
Možnosti stávok : 0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 €.
Maximálna možná výhra v jednej hazardnej hre je 13 800 €.
Pred spustením hazardnej hry si hráč stanoví stávku tlačidlom „STÁVKA“ v spodnej časti obrazovky. Nastavenie stávky sa
medzi jednotlivými hazardnými hrami nemení, zostáva konštantné, pokiaľ sa hráč sám nerozhodne toto nastavenie zmeniť.
Každá hazardná hra sa zahajuje stlačením tlačidla „ŠTART“.
Pole „KREDIT“ zobrazuje celkové množstvo peňazí, ktoré má hráč k dispozícii. Pole „VÝHRA“ zobrazuje čiastku, ktorú hráč
vyhral v poslednej odohranej hazardnej hre. Pole „STÁVKA“ zobrazuje čiastku, ktorú hráč vkladá do aktuálnej hazardnej hry.
Pred spustením ďalšej hazardnej hry sa celá čiastka z poľa „VÝHRA“ prevedie do poľa „KREDIT“, alebo hráč spustí násobnú
hazardnú hru „RISK“.
Po stlačení tlačidla „MAX STÁVKA“ hráč nastaví stávku s maximálnou hodnotou, tj. 10 €.
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Po stlačení tlačidla „AUTO ŠTART“ hráč spustí automatický režim, kde ku spusteniu hazardnej hry nie je nutné tlačidlo
„ŠTART“. Funkcia „AUTO ŠTART“ sa preruší iba v nasledujúcich prípadoch:
- hráč nemá v poli „KREDIT“ dostatočné množstvo peňazí na odohratie ďalšej hazardnej hry
- je spustená bonusová hazardná hra
- hráč stlačí tlačidlo „STOP“ alebo opäť tlačidlo „AUTO ŠTART“
Rozhranie hazardnej hry
Výherné kombinácie sa počítajú zľava doprava. Platná je vždy len najvyššia výherná kombinácia na jednej výhernej línii.
Výherné kombinácie sa sčítavajú.
Výherná tabuľka
Výherná tabuľka udáva hodnoty, ktorými sa násobí stavená čiastka z hazardnej hry.
Symbol
Názov
3x
4x
5x
Sedmička

2x

5x

25x

BAR

1x

2x

10x

Melón

0,6x

1x

8x

Ananás

0,6x

1x

6x

Kiwi

0,4x

0,6x

5x

Pomaranč

0,4x

0,6x

4x

Citrón

0,2x

0,4x

3x

Čerešne

0,2x

0,4x

2x

WILD
(divoký symbol)

-

-

-

Bonus
(bonusový scatter symbol)

3 voľné otáčky

4 voľné otáčky

10 voľných otáčok

Divoký symbol
Divoký symbol „Wild“ nahrádza všetky ostatné symboly okrem bonusového symbolu „Bonus“. Ak hráč dostane
divoký symbol, najprv sa mu započítajú všetky prípadné výhry a potom tie valce, ktoré obsahujú divoký symbol,
budú posúvané vždy o krok nižšie a to až do doby, keď už na žiadnom valci nebudú žiadne divoké symboly. Vždy počas
takéhoto posunutia sa zostávajúce valce zadarmo roztočia a hráčovi sa pripočítajú ďalšie prípadné výhry.
Bonusová hazardná hra „Voľné otáčky“
Ak hráč dostane tri alebo viac bonusových scatter symbolov „Bonus“, bez ohľadu na to, či sú na výhernej línii,
potom je oprávnený hrať zadarmo bonusovú hazardnú hru „Voľné otáčky“ podľa výhernej tabuľky. Počas voľných
otáčok sa všetky symboly na valcoch 1, 3 a 5 zmenia na divoké symboly, pričom tieto valce ostávajú stáť, a len valce 2 a 4 sa
točia. „Voľné otáčky“ je hazardná hra, pri ktorej nie sú hráčovi odpočítané z poľa „KREDIT“ žiadne peniaze. „Voľné otáčky“
sa hrajú za stávku, ktorú mal hráč v poli „STÁVKA“ pred spustením bonusovej hazardnej hry „Voľné otáčky“. Výhry sú počas
hazardnej hry „Voľné otáčky“ kumulované v poli „VÝHRA“. Počas bonusovej hazardnej hry „Voľné otáčky“ je možné získať
ďalšie voľné otáčky.
Prémiová hazardná hra „Jackpot“
Táto hazardná hra je súčasťou prémiových hazardných hier.
Fortune Thunder
„Fortune Thunder“ je hazardná hra s 3 valcami, tromi symbolmi na valci a 27 výhernými líniami (criss-cross), ktorá obsahuje
8 rôznych symbolov vrátane divokého symbolu.
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Pravidlá hazardnej hry a jej priebeh
Možnosti stávok: 0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 €.
Maximálna možná výhra v jednej hazardnej hre je 5 260 €.
Pred spustením hazardnej hry si hráč stanoví stávku tlačidlom „STÁVKA“ v spodnej časti obrazovky. Nastavenie stávky sa
medzi jednotlivými hazardnými hrami nemení, zostáva konštantné, pokiaľ sa hráč sám nerozhodne toto nastavenie zmeniť.
Každá hazardná hra sa spúšťa stlačením tlačidla „ŠTART“. Pre rýchlejšie zastavenie valcov môže hráč stlačiť tlačidlo „RÝCHLY
STOP“.
Pole „KREDIT“ zobrazuje celkové množstvo peňazí, ktoré má hráč k dispozícii. Pole „VÝHRA“ zobrazuje čiastku, ktorú hráč
vyhral v poslednej odohranej hazardnej hre. Pole „STÁVKA“ zobrazuje čiastku, ktorú hráč vkladá do aktuálnej hazardnej hry.
Pred spustením ďalšej hazardnej hry sa celá čiastka z poľa „VÝHRA“ prevedie do poľa „KREDIT“, alebo hráč spustí násobnú
hazardnú hru „RISK“.
Po stlačení tlačidla „MAX STÁVKA“ hráč nastaví stávku s maximálnou hodnotou, tj. 10 €.
Po stlačení tlačidla „AUTO ŠTART“ hráč spustí automatický režim, kde k spusteniu hazardnej hry nie je nutné stláčať tlačidlo
„ŠTART“. Funkcia „AUTO ŠTART“ sa preruší iba v nasledujúcich prípadoch:
- hráč nemá v poli „KREDIT“ dostatočné množstvo peňazí na odohratie ďalšej hazardnej hry
- hráč stlačí tlačidlo „STOP“ alebo „RÝCHLY STOP“ alebo opäť tlačidlo „AUTO ŠTART“
Rozhranie hazardnej hry
Výherné kombinácie sa počítajú zľava doprava. Výherné kombinácie sa sčítavajú.
Výherná tabuľka
Výherná tabuľka udáva hodnoty, ktorými sa násobí stavená čiastka z hazardnej hry.
Symbol
Názov
3x
Hviezda

500x

Sedmička, Bar

2x

Zvonček, A

1x

K, Q

0,5x

Wild
(divoký symbol)

-

Divoký symbol
Divoký symbol „Wild“ nahrádza všetky ostatné symboly.
Bonusová hazardná hra „Tetris“
V prípade výhry sa symboly, ktoré sú súčasťou výhernej kombinácie, odstránia z valcov a na ich miesto sa posunú (spadnú)
symboly z vyšších pozícií na valcoch. Hráč tak môže získať ďalšie výhry. Tento proces sa opakuje až do doby, kedy nedôjde
k vytvoreniu žiadnych nových výherných kombinácií.
Prémiová hazardná hra „Jackpot“
Táto hazardná hra je súčasťou prémiových hazardných hier.
FireSlayer
„FireSlayer“ je hazardná hra s 4 valcami, štyrmi symbolmi na valci a 64 výhernými líniami (criss-cross) v prípade 3 výherných
symbolov alebo 256 výhernými líniami (criss-cross) v prípade 4 výherných symbolov. Hazardná hra obsahuje 15 rôznych
symbolov vrátane štyroch častí divokého symbolu a jedného bonusového symbolu.
Pravidlá hazardnej hry a jej priebeh
Možnosti stávok: 0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 €.
Maximálna možná výhra v jednej hazardnej hre je 12 800 €.
Pred spustením hazardnej hry si hráč stanoví stávku tlačidlom „STÁVKA“ v spodnej časti obrazovky. Nastavenie stávky sa
medzi jednotlivými hazardnými hrami nemení, zostáva konštantné, pokiaľ sa hráč sám nerozhodne toto nastavenie zmeniť.
Každá hazardná hra sa spúšťa stlačením tlačidla „ŠTART“. Pre rýchlejšie zastavenie valcov môže hráč stlačiť tlačidlo „RÝCHLY
STOP“.
Pole „KREDIT“ zobrazuje celkové množstvo peňazí, ktoré má hráč k dispozícii. Pole „VÝHRA“ zobrazuje čiastku, ktorú hráč
vyhral v poslednej odohranej hazardnej hre. Pole „STÁVKA“ zobrazuje čiastku, ktorú hráč vkladá do aktuálnej hazardnej hry.
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Pred spustením ďalšej hazardnej hry sa celá čiastka z poľa „VÝHRA“ prevedie do poľa „KREDIT“, alebo hráč spustí násobnú
hazardnú hru „RISK“.
Po stlačení tlačidla „MAX STÁVKA“ hráč nastaví stávku s maximálnou hodnotou, tj. 10 €.
Po stlačení tlačidla „AUTO ŠTART“ hráč spustí automatický režim, kde k spusteniu hazardnej hry nie je nutné stláčať tlačidlo
„ŠTART“. Funkcia „AUTO ŠTART“ sa preruší iba v nasledujúcich prípadoch:
- hráč nemá v poli „KREDIT“ dostatočné množstvo peňazí na odohratie ďalšej hazardnej hry,
- hráč stlačí tlačidlo „STOP“ alebo „RÝCHLY STOP“, alebo opäť tlačidlo „AUTO ŠTART“.
Rozhranie hazardnej hry
Výherné kombinácie sa počítajú zľava doprava okrem bonusového symbolu Bonus, ktorý platí kdekoľvek na valcoch
(scatter). Platná je vždy len najvyššia výherná kombinácia na jednej línii. Výherné kombinácie sa sčítavajú.
Výherná tabuľka
Výherná tabuľka udáva hodnoty, ktorými sa násobí stavená čiastka z hazardnej hry.
Symbol
Názov
3x
4x
Drak

10x

20x

Čarodejník

5x

10x

Rytier

4x

8x

Vlk

3x

5x

Prstene, Meče

2x

4x

A, K

1x

3x

Q, J

1x

2x

Bonus
10 voľných otáčok 15 voľných otáčok
(bonusový scatter symbol)
Žena – 1.časť
(divoký symbol)
Žena – 2.časť
(divoký symbol)
Žena – 3.časť
(divoký symbol)
Žena – 4.časť
(divoký symbol)

-

-

-

-

-

-

-

-

Divoké symboly
Divoký symbol Žena sa skladá zo štyroch častí
. Na valcoch sa môže objaviť hociktorá časť
divokého symbolu samostatne, alebo viaceré časti môžu spolu vytvoriť spojený obrázok ženy. Každá časť divokého
symbolu nahrádza všetky ostatné symboly s výnimkou bonusového symbolu Bonus.
Bonusová hazardná hra „Voľné otáčky“
Ak hráč dostane 3 alebo 4 bonusové scatter symboly Bonus bez ohľadu na ich pozíciu na valcoch, tak môže hrať
bonusovú hazardnú hru Voľné otáčky podľa výhernej tabuľky. „Voľné otáčky“ je hazardná hra, pri ktorej nie sú
hráčovi odpočítané z poľa kredit žiadne peniaze. „Voľné otáčky“ sa hrajú za stávku, ktorú mal hráč v poli „STÁVKA“ pred
spustením bonusovej hazardnej hry „Voľné otáčky“. Výhry sú počas hazardnej hry „Voľné otáčky“ kumulované v poli
„VÝHRA“. V priebehu bonusovej hazardnej hry „Voľné otáčky“ sú všetky tlačidlá neaktívne a hazardná hra prebieha v
režime „AUTO ŠTART“. V priebehu bonusovej hazardnej hry „Voľné otáčky“ môže hráč získať ďalšie voľné otáčky.
Prémiová hazardná hra „Jackpot“
Táto hazardná hra je súčasťou prémiových hazardných hier.
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Fruit Slush
„Fruit Slush“ je hazardná hra s 5 valcami, tromi symbolmi na valci a 27 výhernými líniami (criss-cross) v prípade 3 výherných
symbolov, 81 výhernými líniami (criss-cross) v prípade 4 výherných symbolov alebo 243 výhernými líniami (criss-cross)
v prípade 5 výherných symbolov. Hazardná hra obsahuje 11 rôznych symbolov vrátane bonusového symbolu.
Pravidlá hazardnej hry a jej priebeh
Možnosti stávok: 0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 €.
Maximálna možná výhra v jednej hazardnej hre je 9 720 €.
Pred spustením hazardnej hry si hráč stanoví stávku tlačidlom „STÁVKA“ v spodnej časti obrazovky. Nastavenie stávky sa
medzi jednotlivými hazardnými hrami nemení, zostáva konštantné, pokiaľ sa hráč sám nerozhodne toto nastavenie zmeniť.
Každá hazardná hra sa spúšťa stlačením tlačidla „ŠTART“. Pre rýchlejšie zastavenie valcov môže hráč stlačiť tlačidlo „RÝCHLY
STOP“.
Pole „KREDIT“ zobrazuje celkové množstvo peňazí, ktoré má hráč k dispozícii. Pole „VÝHRA“ zobrazuje čiastku, ktorú hráč
vyhral v poslednej odohranej hazardnej hre. Pole „STÁVKA“ zobrazuje čiastku, ktorú hráč vkladá do aktuálnej hazardnej hry.
Pred spustením ďalšej hazardnej hry sa celá čiastka z poľa „VÝHRA“ prevedie do poľa „KREDIT“, alebo hráč spustí násobnú
hazardnú hru „RISK“.
Po stlačení tlačidla „MAX STÁVKA“ hráč nastaví stávku s maximálnou hodnotou, tj. 10 €.
Po stlačení tlačidla „AUTO ŠTART“ hráč spustí automatický režim, kde k spusteniu hazardnej hry nie je nutné stláčať tlačidlo
„ŠTART“. Funkcia „AUTO ŠTART“ sa preruší iba v nasledujúcich prípadoch:
- hráč nemá v poli „KREDIT“ dostatočné množstvo peňazí na odohratie ďalšej hazardnej hry,
- hráč stlačí tlačidlo „STOP“ alebo „RÝCHLY STOP“, alebo opäť tlačidlo „AUTO ŠTART“.
Rozhranie hazardnej hry
Výherné kombinácie sa počítajú zľava doprava alebo sprava doľava okrem bonusového symbolu „Bonus“, ktorý platí
kdekoľvek na valcoch (scatter). Platná je vždy len najvyššia výherná kombinácia na jednej línii. Výherné kombinácie sa
sčítavajú.
Výherná tabuľka
Výherná tabuľka udáva hodnoty, ktorými sa násobí stavená čiastka z hazardnej hry.
Symbol
Názov
3x
4x
5x
Hviezda

10x

30x

100x

Sedmička

5x

10x

40x

Bar

3x

6x

20x

Hrozno

2x

5x

15x

Hruška

1x

3x

10x

Jahoda

0,8x

2x

6x

Slivka, Pomaranč

0,4x

0,8x

3x

Citrón, Čerešne

0,2x

0,4x

2x

Bonus
10 voľných otáčok 20 voľných otáčok 30 voľných otáčok
(bonusový scatter symbol)
Bonusová hazardná hra „Voľné otáčky“
Ak hráč dostane 3 alebo viac bonusových symbolov „Bonus“, bez ohľadu na ich pozíciu na valcoch (scatter), tak je
oprávnený hrať bonusovú hazardnú hru „Voľné otáčky“ podľa výhernej tabuľky. Počas bonusovej hazardnej hry
„Voľné otáčky“ nie je možné dostať ďalšie bonusové symboly. „Voľné otáčky“ je hazardná hra, pri ktorej nie sú hráčovi
odpočítané z poľa „KREDIT“ žiadne peniaze. „Voľné otáčky“ sa hrajú za stávku, ktorú mal hráč v poli „STÁVKA“ pred
spustením bonusovej hazardnej hry „Voľné otáčky“. Výhry sú počas hazardnej hry „Voľné otáčky“ kumulované v poli
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„VÝHRA“. V priebehu bonusovej hazardnej hry „Voľné otáčky“ sú všetky tlačidlá neaktívne a hazardná hra prebieha v
režime „AUTO ŠTART“.
Prémiová hazardná hra „Jackpot“
Táto hazardná hra je súčasťou prémiových hazardných hier.
Cool Fruits
„Cool Fruits“ je hazardná hra s 5 valcami, tromi symbolmi na valci a 10 výhernými líniami. Hazardná hra obsahuje 10
rôznych symbolov vrátane divokého a bonusového symbolu.
Pravidlá hazardnej hry a jej priebeh
Možnosti stávok: 0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 €.
Maximálna možná výhra v jednej hazardnej hre je 5 100 €.
Pred spustením hazardnej hry si hráč stanoví stávku tlačidlom „STÁVKA“ v spodnej časti obrazovky. Nastavenie stávky sa
medzi jednotlivými hazardnými hrami nemení, zostáva konštantné, pokiaľ sa hráč sám nerozhodne toto nastavenie zmeniť.
Každá hazardná hra sa spúšťa stlačením tlačidla „ŠTART“. Pre rýchlejšie zastavenie valcov môže hráč stlačiť tlačidlo „RÝCHLY
STOP“.
Pole „KREDIT“ zobrazuje celkové množstvo peňazí, ktoré má hráč k dispozícii. Pole „VÝHRA“ zobrazuje čiastku, ktorú hráč
vyhral v poslednej odohranej hazardnej hre. Pole „STÁVKA“ zobrazuje čiastku, ktorú hráč vkladá do aktuálnej hazardnej hry.
Pred spustením ďalšej hazardnej hry sa celá čiastka z poľa „VÝHRA“ prevedie do poľa „KREDIT“, alebo hráč spustí násobnú
hazardnú hru „RISK“.
Po stlačení tlačidla „MAX STÁVKA“ hráč nastaví stávku s maximálnou hodnotou, tj. 10 €.
Po stlačení tlačidla „AUTO ŠTART“ hráč spustí automatický režim, kde k spusteniu hazardnej hry nie je nutné stláčať tlačidlo
„ŠTART“. Funkcia „AUTO ŠTART“ sa preruší iba v nasledujúcich prípadoch:
- hráč nemá v poli „KREDIT“ dostatočné množstvo peňazí na odohratie ďalšej hazardnej hry,
- hráč stlačí tlačidlo „STOP“ alebo „RÝCHLY STOP“, alebo opäť tlačidlo „AUTO ŠTART“.
Rozhranie hazardnej hry
Výherné kombinácie sa počítajú zľava doprava. Platná je vždy len najvyššia výherná kombinácia na jednej línii. Výherné
kombinácie sa sčítavajú.
Výherná tabuľka
Výherná tabuľka udáva hodnoty, ktorými sa násobí stavená čiastka z hazardnej hry.
Symbol

Názov

3x

4x

5x

Hviezda

5x

15x

50x

Bar

4x

10x

25x

Pomaranč

3x

8x

20x

Melón

2x

6x

15x

Slivka, Jahoda

1x

5x

10x

Kokos, Čerešne

1x

2x

5x

Wild
(divoký symbol)

-

-

-

Bomba
(bonusový symbol)

-

-

10
voľných otáčok

Divoký symbol
Divoký symbol „Wild“ nahrádza všetky symboly okrem bonusového symbolu „Bomba“. Divoký symbol „Wild“ sa
môže objaviť len na 2., 3. alebo 4. valci.
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Bonusová hazardná hra „Voľné otáčky“
Ak hráč dostane bonusový symbol „Bomba“, tak najskôr sa započítajú všetky štandardné výhry a potom symbol
„Bomba“ spoločne so všetkými susediacimi symbolmi vybuchne, hráč dostane zdarma namiesto nich nové
symboly a môže tak získať ďalšie výhry. Po každom výbuchu symbolu „Bomba“ sa uloží a rozsvieti jedno písmeno
z nápisu
. Bonusový symbol „Bomba“ sa môže objaviť iba na prostrednom valci. Ak hráč
v závislosti od výšky stávky zozbiera celý nápis (5x symbol „Bomba“), tak je oprávnený hrať bonusovú hazardnú hru „Voľné
otáčky“ podľa výhernej tabuľky. Počas bonusovej hazardnej hry „Voľné otáčky“ je možné za každý symbol „Bomba“ dostať
ďalších 5 voľných otáčok. Maximálny počet voľných otáčok v jednej bonusovej hazardnej hre „Voľné otáčky“ je 35. „Voľné
otáčky“ je hazardná hra, pri ktorej nie sú hráčovi odpočítané z poľa „KREDIT“ žiadne peniaze. „Voľné otáčky“ sa hrajú za
stávku, ktorú mal hráč v poli „STÁVKA“ pred spustením bonusovej hazardnej hry „Voľné otáčky“. Výhry sú počas hazardnej
hry „Voľné otáčky“ kumulované v poli „VÝHRA“. V priebehu bonusovej hazardnej hry „Voľné otáčky“ sú všetky tlačidlá
neaktívne a hazardná hra prebieha v režime „AUTO ŠTART“.
Prémiová hazardná hra „Jackpot“
Táto hazardná hra je súčasťou prémiových hazardných hier.
Magic Stars Deluxe
„Magic Stars Deluxe“ je hazardná hra s 5 valcami, tromi symbolmi na valci a 27 výhernými líniami (criss-cross) v prípade 3
výherných symbolov, 81 výhernými líniami (criss-cross) v prípade 4 výherných symbolov alebo 243 výhernými líniami (crisscross) v prípade 5 výherných symbolov. Hazardná hra obsahuje 10 rôznych symbolov vrátane divokého a bonusového
scatter symbolu.
Pravidlá hazardnej hry a jej priebeh
Možnosti stávok: 0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 €.
Maximálna možná výhra v jednej hazardnej hre: 9 720 €.
Pred spustením hazardnej hry si hráč stanoví stávku tlačidlom „STÁVKA“ v spodnej časti obrazovky. Nastavenie stávky sa
medzi jednotlivými hazardnými hrami nemení, zostáva konštantné, pokiaľ sa hráč sám nerozhodne toto nastavenie zmeniť.
Každá hazardná hra sa zahajuje stlačením tlačidla „ŠTART“. Pre rýchlejšie zastavenie valcov môže hráč stlačiť tlačidlo
„RÝCHLY STOP“.
Pole „KREDIT“ zobrazuje celkové množstvo peňazí, ktoré má hráč k dispozícii. Pole „VÝHRA“ zobrazuje čiastku, ktorú hráč
vyhral v poslednej odohranej hazardnej hre. Pole „STÁVKA“ zobrazuje čiastku, ktorú hráč vkladá do aktuálnej hazardnej hry.
Pred spustením ďalšej hazardnej hry sa celá čiastka z poľa „VÝHRA“ prevedie do poľa „KREDIT“, alebo hráč spustí násobnú
hazardnú hru „RISK“.
Po stlačení tlačidla „MAX STÁVKA“ hráč nastaví stávku s maximálnou hodnotou, tj. 10 €.
Po stlačení tlačidla „AUTO ŠTART“ hráč spustí automatický režim, kde k spusteniu hazardnej hry nie je nutné stláčať tlačidlo
„ŠTART“. Funkcia „AUTO ŠTART“ sa preruší iba v nasledujúcich prípadoch:
- hráč nemá v poli „KREDIT“ dostatočné množstvo peňazí na odohratie ďalšej hazardnej hry,
- skončí sa bonusová hazardná hra „Voľné otáčky“,
- hráč stlačí tlačidlo „STOP“ alebo „RÝCHLY STOP“, alebo opäť tlačidlo „AUTO ŠTART“.
Rozhranie hazardnej hry
Výherné kombinácie sa počítajú zľava doprava okrem bonusového symbolu „Bonus“, ktorý platí kdekoľvek na valcoch
(scatter). Platná je vždy len najvyššia výherná kombinácia na jednej línii. Výherné kombinácie sa sčítavajú.
Výherná tabuľka
Výherná tabuľka udáva hodnoty, ktorými sa násobí stavená čiastka z hazardnej hry.
Symbol
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Názov

3x

4x

5x

Hviezda

3x

4x

5x

Sedmička

2x

3x

4x

Zvončeky, Bar

0,8x

1x

2x

Melóny, Citrón

0,6x

0,8x

1x
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Slivka, Čerešne

0,4x

0,6x

0,8x

Wild
(divoký symbol)

-

-

-

10
voľných otáčok

20
voľných otáčok

30
voľných otáčok

Bonus
(bonusový scatter symbol)
Divoký symbol
Divoký symbol

sa môže objaviť iba na 2., 3. alebo 4. valci a nahrádza všetky symboly okrem bonusového scatter

symbolu
. Ak je možnosť, aby divoký symbol „Wild“ doplnil výhernú kombináciu, tak expanduje (rozšíri sa) na celý
válec a násobí líniovú výhru podľa počtu divokých symbolov na výhernej línii nasledovne:
Jeden divoký symbol „Wild“ = líniová výhra je násobená x1.
Dva divoké symboly „Wild“ = líniová výhra je násobená x2.
Tri divoké symboly „Wild“ = líniová výhra je násobená x3.
Bonusová hazardná hra „Voľné otáčky“
Ak hráč dostane 3, 4 alebo 5 bonusových symbolov „Bonus“, bez ohľadu na ich pozíciu na valcoch (scatter), tak je
oprávnený hrať bonusovú hazardnú hru „Voľné otáčky“ podľa výhernej tabuľky. Počas bonusovej hazardnej hry
„Voľné otáčky“ nie je možné dostať ďalšie voľné otáčky. „Voľné otáčky“ je hazardná hra, pri ktorej nie sú hráčovi
odpočítané z poľa „KREDIT“ žiadne peniaze. „Voľné otáčky“ sa hrajú za stávku, ktorú mal hráč v poli „STÁVKA“ pred
spustením bonusovej hazardnej hry „Voľné otáčky“. Výhry sú počas hazardnej hry „Voľné otáčky“ kumulované v poli
„VÝHRA“. V priebehu bonusovej hazardnej hry „Voľné otáčky“ sú všetky tlačidlá neaktívne a hazardná hra prebieha v
režime „AUTO ŠTART“.
Prémiová hazardná hra „Jackpot“
Táto hazardná hra je súčasťou prémiových hazardných hier.
Descending Wilds
„Descending Wilds“ je hazardná hra s 5 valcami, tromi symbolmi na valci a 20 výhernými líniami. Klasické roztáčanie valcov
je nahradené zhora padajúcimi symbolmi v každom valci. Hazardná hra obsahuje 10 rôznych symbolov vrátane divokého a
bonusového scatter symbolu.
Pravidlá hazardnej hry a jej priebeh
Možnosti stávok: 0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 €.
Maximálna možná výhra v jednej hazardnej hre je: 5 300 €.
Pred spustením hazardnej hry si hráč stanoví stávku tlačidlom „STÁVKA“ v spodnej časti obrazovky. Nastavenie stávky sa
medzi jednotlivými hazardnými hrami nemení, zostáva konštantné, pokiaľ sa hráč sám nerozhodne toto nastavenie zmeniť.
Každá hazardná hra sa zahajuje stlačením tlačidla „ŠTART“. Pre rýchlejšie zastavenie valcov môže hráč stlačiť tlačidlo
„RÝCHLY STOP“.
Pole „KREDIT“ zobrazuje celkové množstvo peňazí, ktoré má hráč k dispozícii. Pole „VÝHRA“ zobrazuje čiastku, ktorú hráč
vyhral v poslednej odohranej hazardnej hre. Pole „STÁVKA“ zobrazuje čiastku, ktorú hráč vkladá do aktuálnej hazardnej hry.
Pred spustením ďalšej hazardnej hry sa celá čiastka z poľa „VÝHRA“ prevedie do poľa „KREDIT“, alebo hráč spustí násobnú
hazardnú hru „RISK“.
Po stlačení tlačidla „MAX STÁVKA“ hráč nastaví stávku s maximálnou hodnotou, tj. 10 €.
Po stlačení tlačidla „AUTO ŠTART“ hráč spustí automatický režim, kde k spusteniu hazardnej hry nie je nutné stláčať tlačidlo
„ŠTART“. Funkcia „AUTO ŠTART“ sa preruší iba v nasledujúcich prípadoch:
- hráč nemá v poli „KREDIT“ dostatočné množstvo peňazí na odohratie ďalšej hazardnej hry,
- skončí sa bonusová hazardná hra „Voľné otáčky“,
- hráč stlačí tlačidlo „STOP“ alebo „RÝCHLY STOP“, alebo opäť tlačidlo „AUTO ŠTART“.
Rozhranie hazardnej hry
Výherné kombinácie sa počítajú zľava doprava okrem bonusového symbolu „Bonus“, ktorý platí kdekoľvek na valcoch
(scatter). Platná je vždy len najvyššia výherná kombinácia na jednej línii. Výherné kombinácie sa sčítavajú.
Výherná tabuľka
Výherná tabuľka udáva hodnoty, ktorými sa násobí stavená čiastka z hazardnej hry.
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Symbol

Názov

3x

4x

5x

W
(divoký symbol)

3x

25x

100x

Ružový symbol

2,5x

7,5x

25x

Oranžový symbol

2x

5x

15x

Žltý symbol,
Purpurový symbol

1x

3x

7,5x

A, K

0,5x

1,5x

5x

Q, J

0,5x

1,5x

3x

Bonus
(bonusový scatter symbol)

10
voľných otáčok

20
voľných otáčok

30
voľných otáčok

Divoký symbol
Divoký symbol
nahrádza všetky ostatné symboly okrem bonusového scatter symbolu
Bonusová hazardná hra „Voľné otáčky“

.

Ak hráč počas jednej hazardnej hry dostane 3, 4 alebo 5 bonusových symbolov
, bez ohľadu na ich pozíciu na
valcoch (scatter), tak je oprávnený zadarmo hrať bonusovú hazardnú hru „Voľné otáčky“ podľa výhernej tabuľky. Počas
bonusovej hazardnej hry „Voľné otáčky“ nie je možné dostať ďalšie voľné otáčky. „Voľné otáčky“ je hazardná hra, pri ktorej
nie sú hráčovi odpočítané z poľa „KREDIT“ žiadne peniaze. „Voľné otáčky“ sa hrajú za stávku, ktorú mal hráč v poli
„STÁVKA“ pred spustením bonusovej hazardnej hry „Voľné otáčky“. Výhry sú počas hazardnej hry „Voľné otáčky“
kumulované v poli „VÝHRA“. V priebehu bonusovej hazardnej hry „Voľné otáčky“ sú všetky tlačidlá neaktívne a hazardná
hra prebieha v režime „AUTO ŠTART“.
Bonusová hazardná hra „Tetris“
V prípade výhry sa výherné symboly (s výnimkou bonusového symbolu
), ktoré sú na výhernej línii (vrátane všetkých
divokých symbolov „W“), odstránia z valcov a na ich miesto sa zdarma posunú (spadnú) symboly z vyšších pozícií na
valcoch. Hráč tak môže získať ďalšie výhry. Tento proces sa opakuje až do doby, kedy nedôjde k vytvoreniu žiadnych nových
výherných kombinácií. Po prvej výmene symbolov sa symbol

premení na divoký symbol

výmenách symbolov sa na divoký symbol premení naviac aj symbol
Prémiová hazardná hra „Jackpot“
Táto hazardná hra je súčasťou prémiových hazardných hier.

. Po druhej a ďalších

.

Hunter‘s Fire
„Hunter‘s Fire“ je hazardná hra s 5 valcami, tromi symbolmi na valci a 20 výhernými líniami. Hazardná hra obsahuje 12
rôznych symbolov vrátane divokého a bonusového symbolu.
Pravidlá hazardnej hry a jej priebeh
Možnosti stávok: 0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 €.
Maximálna možná výhra v jednej hazardnej hre je: 48 000 €.
Pred spustením hazardnej hry si hráč stanoví stávku tlačidlom „STÁVKA“ v spodnej časti obrazovky. Nastavenie stávky sa
medzi jednotlivými hazardnými hrami nemení, zostáva konštantné, pokiaľ sa hráč sám nerozhodne toto nastavenie zmeniť.
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Každá hazardná hra sa zahajuje stlačením tlačidla „ŠTART“. Pre rýchlejšie zastavenie valcov môže hráč stlačiť tlačidlo
„RÝCHLY STOP“.
Pole „KREDIT“ zobrazuje celkové množstvo peňazí, ktoré má hráč k dispozícii. Pole „VÝHRA“ zobrazuje čiastku, ktorú hráč
vyhral v poslednej odohranej hazardnej hre. Pole „STÁVKA“ zobrazuje čiastku, ktorú hráč vkladá do aktuálnej hazardnej hry.
Pred spustením ďalšej hazardnej hry sa celá čiastka z poľa „VÝHRA“ prevedie do poľa „KREDIT“, alebo hráč spustí násobnú
hazardnú hru „RISK“.
Po stlačení tlačidla „MAX STÁVKA“ hráč nastaví stávku s maximálnou hodnotou, tj. 10 €.
Po stlačení tlačidla „AUTO ŠTART“ hráč spustí automatický režim, kde k spusteniu hazardnej hry nie je nutné stláčať tlačidlo
„ŠTART“. Funkcia „AUTO ŠTART“ sa preruší iba v nasledujúcich prípadoch:
- hráč nemá v poli „KREDIT“ dostatočné množstvo peňazí na odohratie ďalšej hazardnej hry,
- skončí sa bonusová hazardná hra „Voľné otáčky“,
- hráč opäť stlačí tlačidlo „AUTO ŠTART“ alebo tlačidlo „STOP“.
Rozhranie hazardnej hry
Výherné kombinácie sa počítajú zľava doprava okrem bonusového symbolu „Chata“, ktorý platí kdekoľvek na valcoch
(scatter). Platná je vždy len najvyššia výherná kombinácia na jednej výhernej línii. Výhry za výherné kombinácie na
viacerých výherných líniách sa sčítavajú.
Výherná tabuľka
Výherná tabuľka udáva hodnoty, ktorými sa násobí stavená čiastka z hazardnej hry.
Symbol

Názov

2x

3x

4x

5x

Lovkyňa

4x

5x

8x

15x

Grizly

3x

4x

6x

9x

Rys

-

4x

5x

8x

Diviak

-

3x

4x

7x

A, K

-

2x

3x

6x

Q, J

-

1x

2x

5x

10, 9

-

1x

2x

4x

Oheň
(divoký symbol)

-

-

-

-

Chata
(bonusový scatter symbol)

-

10
voľných otáčok

-

-

Divoký symbol
Divoký symbol
symbolu

sa môže objaviť len na valcoch 2, 3, 4 a 5, nahrádza všetky ostatné symboly s výnimkou bonusového

a násobí líniovú výhru, ktorej je súčasťou podľa uvedenej tabuľky:
Počet symbolov Oheň
Násobok
vo výhernej kombinácii
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4

x16

Bonusová hazardná hra „Voľné otáčky“
Ak hráč počas jednej hazardnej hry dostane 3 bonusové symboly „Chata“, bez ohľadu na ich pozíciu na valcoch
(scatter), tak je oprávnený zadarmo hrať bonusovú hazardnú hru „Voľné otáčky“, pričom získa 10 voľných otáčok.
Bonusový symbol sa môže objaviť len na valcoch 2, 3 a 4. Počas bonusovej hazardnej hry „Voľné otáčky“ je možné dostať
ďalšie bonusové symboly. „Voľné otáčky“ je hazardná hra, pri ktorej nie sú hráčovi odpočítané z poľa „KREDIT“ žiadne
peniaze. „Voľné otáčky“ sa hrajú za stávku, ktorú mal hráč v poli „STÁVKA“ pred spustením bonusovej hazardnej hry „Voľné
otáčky“. Ak počas bonusovej hazardnej hry „Voľné otáčky“ hráč dostane výhru, tak symboly, ktoré sú súčasťou výhernej
kombinácie, sa na svojom mieste zablokujú. Všetky ostatné symboly sa znovu zadarmo roztočia, čím sa zvyšuje hráčovi
možnosť vyššej výhry. Ak potom hráč dostane ďalšiu výhernú kombináciu, tak sa zablokujú aj symboly tvoriace túto novú
výhernú kombináciu a znova sa zadarmo roztočia zostávajúce symboly. Toto sa môže opakovať až do doby, kým nepríde
žiadna nová výherná kombinácia, kedy následne dochádza k vyhodnoteniu výhry. Výhry sú počas hazardnej hry „Voľné
otáčky“ kumulované v poli „VÝHRA“. V priebehu bonusovej hazardnej hry „Voľné otáčky“ sú všetky tlačidlá neaktívne a
hazardná hra prebieha v režime „AUTO PLAY“.
Prémiová hazardná hra „Jackpot“
Táto hazardná hra je súčasťou prémiových hazardných hier.
Extreme Joker Deluxe
„Extreme Joker Deluxe“ je hazardná hra so 6 valcami, štyrmi symbolmi na valci a 50 výhernými líniami. Hazardná hra
obsahuje 12 rôznych symbolov vrátane divokého a scatter symbolu.
Pravidlá hazardnej hry a jej priebeh
Možnosti stávok: 0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 €.
Maximálna možná výhra v jednej hazardnej hre: 12 400 €.
Pred spustením hazardnej hry si hráč stanoví stávku tlačidlom „STÁVKA“ v spodnej časti obrazovky. Nastavenie stávky sa
medzi jednotlivými hazardnými hrami nemení, zostáva konštantné, pokiaľ sa hráč sám nerozhodne toto nastavenie zmeniť.
Každá hazardná hra sa zahajuje stlačením tlačidla „ŠTART“. Pre rýchlejšie zastavenie valcov môže hráč stlačiť tlačidlo
„RÝCHLY STOP“.
Pole „KREDIT“ zobrazuje celkové množstvo peňazí, ktoré má hráč k dispozícii. Pole „VÝHRA“ zobrazuje čiastku, ktorú hráč
vyhral v poslednej odohranej hazardnej hre. Pole „STÁVKA“ zobrazuje čiastku, ktorú hráč vkladá do aktuálnej hazardnej hry.
Pred spustením ďalšej hazardnej hry sa celá čiastka z poľa „VÝHRA“ prevedie do poľa „KREDIT“, alebo hráč spustí násobnú
hazardnú hru „RISK“.
Po stlačení tlačidla „MAX STÁVKA“ hráč nastaví stávku s maximálnou hodnotou, tj. 10 €.
Po stlačení tlačidla „AUTO ŠTART“ hráč spustí automatický režim, kde k spusteniu hazardnej hry nie je nutné stláčať tlačidlo
„ŠTART“. Funkcia „AUTO ŠTART“ sa preruší iba v nasledujúcich prípadoch:
- hráč nemá v poli „KREDIT“ dostatočné množstvo peňazí na odohratie ďalšej hazardnej hry,
- hráč opäť stlačí tlačidlo „AUTO ŠTART“ alebo tlačidlo „STOP“.
Rozhranie hazardnej hry
Výherné kombinácie sa počítajú zľava doprava. Platná je vždy len najvyššia výherná kombinácia na jednej výhernej línii.
Výhry za výherné kombinácie na viacerých výherných líniách sa sčítavajú.
Výherná tabuľka
Výherná tabuľka udáva hodnoty, ktorými sa násobí stavená čiastka z hazardnej hry.
Symbol
Názov
3x
4x
5x
6x
Žolík
1x
4x
15x
50x
(divoký symbol)
Červená sedmička,
0.5x
2x
6x
20x
Modrá sedmička
Jahoda, Hruška

0.4x

1.5x

5x

15x

Melón, Hrozno

0.3x

1x

4x

10x

Slivka, Pomaranč

0.1x

0.5x

2x

5x

Citrón, Čerešne

0.1x

0.5x

2x

5x

Strana 24 z 30

SYNOT VLT RED LINE

verzia: 16.2

Hviezda
(scatter symbol)

10
voľných otáčok

20
voľných otáčok

30
voľných otáčok

40
voľných otáčok

Divoký symbol
Symbol „Žolík“ zastáva aj funkciu divokého symbolu, ktorý nahrádza všetky ostatné symboly s výnimkou scatter
symbolu „Hviezda“.
Bonusová hazardná hra „Voľné otáčky“
Ak hráč dostane 3 alebo viac bonusových symbolov „Hviezda“, bez ohľadu na ich pozíciu na valcoch (scatter), tak je
oprávnený hrať zadarmo bonusovú hazardnú hru „Voľné otáčky“ podľa výhernej tabuľky. Počas bonusovej hazardnej
hry „Voľné otáčky“ nie je možné dostať ďalšie bonusové symboly. „Voľné otáčky“ je hazardná hra, pri ktorej nie sú hráčovi
odpočítané z poľa „KREDIT“ žiadne peniaze. „Voľné otáčky“ sa hrajú za stávku, ktorú mal hráč v poli „STÁVKA“ pred
spustením bonusovej hazardnej hry „Voľné otáčky“. Výhry sú počas hazardnej hry „Voľné otáčky“ kumulované v poli
„VÝHRA“. V priebehu bonusovej hazardnej hry „Voľné otáčky“ sú všetky tlačidlá neaktívne a hazardná hra prebieha v
režime „AUTO PLAY“.
Prémiová hazardná hra „Jackpot“
Táto hazardná hra je súčasťou prémiových hazardných hier.
Freaking Hot 20
„Freaking Hot 20“ je hazardná hra s 5 valcami, tromi symbolmi na valci a 5 alebo 20 výhernými líniami. Hazardná hra
obsahuje 8 rôznych symbolov vrátane divokého a scatter symbolu.
Pravidlá hazardnej hry a jej priebeh
Počet aktívnych línií: 5 a 20. Možnosti stávok: 0.1, 0.25, 0.4, 0.5, 1, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5 € pri počte aktívnych línií 5 a 0.2,
0.5, 0.8, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 € pri počte aktívnych línií 20.
Maximálna možná výhra v jednej hazardnej hre pri počte aktívnych línií 5: 2 620 €.
Pred spustením hazardnej hry si hráč stanoví výšku stávky tlačidlom „STÁVKA“ a počet aktívnych línií tlačidlom „LÍNIA“ v
spodnej časti obrazovky. Nastavenie stávky a počtu línií sa medzi jednotlivými hazardnými hrami nemení, zostáva
konštantné, pokiaľ sa hráč sám nerozhodne toto nastavenie zmeniť. Každá hazardná hra sa spúšťa stlačením tlačidla
„ŠTART“. Pre rýchlejšie zastavenie valcov môže hráč stlačiť tlačidlo „RÝCHLY STOP“.
Pole „KREDIT“ zobrazuje celkové množstvo peňazí, ktoré má hráč k dispozícii. Pole „VÝHRA“ zobrazuje čiastku, ktorú hráč
vyhral v poslednej odohranej hazardnej hre. Pole „CELKOVÁ STÁVKA“ zobrazuje čiastku, ktorú hráč vkladá do aktuálnej
hazardnej hry. Pred spustením ďalšej hazardnej hry sa celá čiastka z poľa „VÝHRA“ prevedie do poľa „KREDIT“, alebo hráč
spustí násobnú hazardnú hru „RISK“.
Po stlačení tlačidla „MAX STÁVKA“ hráč nastaví celkovú stávku s maximálnou hodnotou, tj. 5 € pri počte aktívnych línií 5 a
10 € pri počte aktívnych línií 20.
Po stlačení tlačidla „AUTO ŠTART“ hráč spustí automatický režim, kde k spusteniu hazardnej hry nie je nutné stláčať tlačidlo
„ŠTART“. Funkcia „AUTO ŠTART“ sa preruší iba v nasledujúcich prípadoch:
- hráč nemá v poli „KREDIT“ dostatočné množstvo peňazí na odohratie ďalšej hazardnej hry,
- hráč stlačí tlačidlo „STOP“.
Rozhranie hazardnej hry
Výherné kombinácie sa počítajú zľava doprava okrem symbolu Hviezda, ktorý platí kdekoľvek na valcoch (scatter). Platná je
vždy len najvyššia výherná kombinácia na jednej línii. Výherné kombinácie sa sčítavajú.
Výherná tabuľka
Výherná tabuľka udáva násobok stávky na jednu líniu, okrem scatter symbolu Hviezda, kde sú udané násobky celkovej
stávky.
Symbol
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Názov

3x

4x

5x

Sedmička
(divoký
symbol)

120x

250x

2 500x

Melóny

30x

80x

200x

Hrozno,
Slivky

20x

60x

100x

Pomaranč,
Citrón,
Čerešne

10x

30x

50x
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Hviezda
(scatter)

8x

16x

200x

Divoký symbol
Divoký symbol
Scatter symbol

nahrádza všetky ostatné symboly s výnimkou scatter symbolu

Ak hráč počas jednej hazardnej hry dostane 3, 4 alebo 5 symbolov
získa výhru podľa výhernej tabuľky.
Prémiová hazardná hra „Jackpot“
Táto hazardná hra je súčasťou prémiových hazardných hier.

.

, bez ohľadu na ich pozíciu na valcoch (scatter), tak

Freaking Hot 100
„Freaking Hot 100“ je hazardná hra s 5 valcami, štyrmi symbolmi na valci a 40 alebo 100 výhernými líniami. Hazardná hra
obsahuje 8 rôznych symbolov vrátane divokého a scatter symbolu.
Pravidlá hazardnej hry a jej priebeh
Počet aktívnych línií: 40 a 100. Možnosti stávok: 0.2, 0.32, 0.4, 0.8, 1.6, 2, 2.4, 2.8, 3.2, 3.6, 4 € pri počte aktívnych línií 40 a
0.2, 0.5, 0.8, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 € pri počte aktívnych línií 100.
Maximálna možná výhra v jednej hazardnej hre: 2 000 €.
Pred spustením hazardnej hry si hráč stanoví výšku stávky tlačidlom „STÁVKA“ a počet aktívnych línií tlačidlom „LÍNIA“ v
spodnej časti obrazovky. Nastavenie stávky a počtu línií sa medzi jednotlivými hazardnými hrami nemení, zostáva
konštantné, pokiaľ sa hráč sám nerozhodne toto nastavenie zmeniť. Každá hazardná hra sa spúšťa stlačením tlačidla
„ŠTART“. Pre rýchlejšie zastavenie valcov môže hráč stlačiť tlačidlo „RÝCHLY STOP“.
Pole „KREDIT“ zobrazuje celkové množstvo peňazí, ktoré má hráč k dispozícii. Pole „VÝHRA“ zobrazuje čiastku, ktorú hráč
vyhral v poslednej odohranej hazardnej hre. Pole „CELKOVÁ STÁVKA“ zobrazuje čiastku, ktorú hráč vkladá do aktuálnej
hazardnej hry. Pred spustením ďalšej hazardnej hry sa celá čiastka z poľa „VÝHRA“ prevedie do poľa „KREDIT“, alebo hráč
spustí násobnú hazardnú hru „RISK“.
Po stlačení tlačidla „MAX STÁVKA“ hráč nastaví celkovú stávku s maximálnou hodnotou, tj. 4 € pri počte aktívnych línií 40 a
10 € pri počte aktívnych línií 100.
Po stlačení tlačidla „AUTO ŠTART“ hráč spustí automatický režim, kde k spusteniu hazardnej hry nie je nutné stláčať tlačidlo
„ŠTART“. Funkcia „AUTO ŠTART“ sa preruší iba v nasledujúcich prípadoch:
- hráč nemá v poli „KREDIT“ dostatočné množstvo peňazí na odohratie ďalšej hazardnej hry,
- hráč stlačí tlačidlo „STOP“.
Rozhranie hazardnej hry
Výherné kombinácie sa počítajú zľava doprava okrem symbolu Hviezda, ktorý platí kdekoľvek na valcoch (scatter). Platná je
vždy len najvyššia výherná kombinácia na jednej línii. Výherné kombinácie sa sčítavajú.
Výherná tabuľka
Výherná tabuľka udáva násobok stávky na jednu líniu, okrem scatter symbolu Hviezda, kde sú udané násobky celkovej
stávky.
Symbol
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Názov

3x

4x

5x

Sedmička
(divoký symbol)

120x

250x

2 500x

Melóny

30x

80x

200x

Hrozno, Slivky

20x

60x

100x

Pomaranč, Citrón,
Čerešne

10x

30x

50x

Hviezda
(scatter)

8x

16x

200x
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Divoký symbol
Divoký symbol
Scatter symbol

nahrádza všetky ostatné symboly s výnimkou scatter symbolu

Ak hráč počas jednej hazardnej hry dostane 3, 4 alebo 5 symbolov
získa výhru podľa výhernej tabuľky.
Prémiová hazardná hra „Jackpot“
Táto hazardná hra je súčasťou prémiových hazardných hier.

.

, bez ohľadu na ich pozíciu na valcoch (scatter), tak

Demonio Reborn
„Demonio Reborn“ je hazardná hra s 5 valcami, tromi symbolmi na valci a 5 výhernými líniami. Hazardná hra obsahuje 12
rôznych symbolov vrátane divokého symbolu.
Pravidlá hazardnej hry a jej priebeh
Možnosti stávok: 0.1, 0.3, 0.5, 0.8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 €.
Maximálna možná výhra v jednej hazardnej hre: 5 000 €.
Pred spustením hazardnej hry si hráč stanoví výšku stávky tlačidlom „STÁVKA“ v spodnej časti obrazovky. Nastavenie stávky
sa medzi jednotlivými hazardnými hrami nemení, zostáva konštantné, pokiaľ sa hráč sám nerozhodne toto nastavenie
zmeniť. Každá hazardná hra sa spúšťa stlačením tlačidla „ŠTART“. Pre rýchlejšie zastavenie valcov môže hráč stlačiť tlačidlo
„RÝCHLY STOP“.
Pole „KREDIT“ zobrazuje celkové množstvo peňazí, ktoré má hráč k dispozícii. Pole „VÝHRA“ zobrazuje čiastku, ktorú hráč
vyhral v poslednej odohranej hazardnej hre. Pole „STÁVKA“ zobrazuje čiastku, ktorú hráč vkladá do aktuálnej hazardnej hry.
Pred spustením ďalšej hazardnej hry sa celá čiastka z poľa „VÝHRA“ prevedie do poľa „KREDIT“.
Po stlačení tlačidla „MAXIMÁLNA STÁVKA“ hráč nastaví celkovú stávku s maximálnou hodnotou, tj. 10 €.
Po stlačení tlačidla „AUTO ŠTART“ hráč spustí automatický režim, kde k spusteniu hazardnej hry nie je nutné stláčať tlačidlo
„ŠTART“. Funkcia „AUTO ŠTART“ sa preruší iba v nasledujúcich prípadoch:
- hráč nemá v poli „KREDIT“ dostatočné množstvo peňazí na odohratie ďalšej hazardnej hry,
- hráč opäť stlačí tlačidlo „AUTO ŠTART“, tlačidlo „RÝCHLY STOP“ alebo tlačidlo „STOP“.
Rozhranie hazardnej hry
Výherné kombinácie sa počítajú zľava doprava. Platná je vždy len najvyššia výherná kombinácia na jednej línii. Výherné
kombinácie sa sčítavajú.
Výherná tabuľka
Výherná tabuľka udáva hodnoty, ktorými sa násobí stavená čiastka z hazardnej hry.
Symbol
Názov
2x
3x
4x
5x

Strana 27 z 30

Diamant

8x

16x

128x

500x

Sedmička

6x

12x

32x

256x

Zvonček

4x

8x

16x

128x

BAR

3x

6x

12x

64x

Melón

-

4x

8x

32x

Hrozno

-

3x

6x

16x

Malina

-

3x

6x

16x

SYNOT VLT RED LINE
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Slivka

-

2x

4x

8x

Pomaranč

-

2x

4x

8x

Citrón

-

1x

2x

4x

Čerešne

-

1x

2x

4x

-

-

-

-

Wild
(divoký symbol)
Divoký symbol

Divoký symbol
nahrádza všetky ostatné symboly. Ak je divoký symbol súčasťou výhernej kombinácie, tak expanduje
(rozšíri sa) na celý valec a hráč tak môže získať ďalšie výhry. Divoký symbol sa môže objaviť iba na valcoch 2, 3, 4 a 5.
Násobiteľ výhry
Ak výherné kombinácie na všetkých piatich výherných líniách pozostávajú z rovnakého symbolu zo symbolov
,

alebo

,

, tak sa každá výhra navyše vynásobí nasledovne:

x3
x4
x5
Pokiaľ padne na prvých troch valcoch, na všetkých pozíciách (počítané zľava doprava) jeden zo 4 symbolov (Slivka,
Pomaranč, Citrón alebo Čerešne), tak sa výhra násobí 3x.
Pokiaľ padne na prvých štyroch valcoch, na všetkých pozíciách (počítané zľava doprava) jeden zo 4 symbolov (Slivka,
Pomaranč, Citrón alebo Čerešne), tak sa výhra násobí 4x.
Pokiaľ padne plné pole jedného zo 4 symbolov (Slivka, Pomaranč, Citrón alebo Čerešne), tak sa výhra násobí 5x.
Prémiová hazardná hra „Jackpot“
Táto hazardná hra je súčasťou prémiových hazardných hier.
Roulette II
Hracie pole rulety obsahuje celkom 37 číselných pozícii od 0 do 36. Pod hracím poľom je niekoľko žetónov rôznych hodnôt.
Hráč si vyberie žetón odpovedajúcej hodnote a dotykom prstov na konkrétnej pozícii vloží túto čiastku do hazardnej hry.
Koleso rulety sa roztočí po stlačení tlačidla „ŠTART“. Gulička po dotočení kolesa rulety zostane v jednej z 37 pozícii.
Tlačidlom „VRÁTIŤ STÁVKU“ má hráč možnosť zrušiť vsadenie posledného žetónu. Hráč má možnosť touto funkciou
postupne odstrániť všetky vsadené žetóny z hracieho poľa. Tlačidlom „ROVNAKÁ STÁVKA“ môže hráč vsadiť naraz rovnakú
kombináciu, akú mal v poslednej odohranej hazardnej hre. Tlačidlom „TURBO ON / TURBO OFF“ môže hráč
urýchliť/spomaliť frekvenciu otáčania kolesa rulety.
Minimálna stávka: 0.1 €. Maximálna stávka: 10 € na plátno.
Maximálna možná výhra v jednej hazardnej hre: 360 €.
V hornej časti obrazovky, nad hracím polom rulety, je zobrazená história losovaných čísel.
Možnosti stávok
Hráč má možnosť vsadiť 8 rôznych stávok.
Stávky uzatvárané vo vnútri hracieho poľa
a. Priama stávka – žetón možno umiestniť priamo na ktorékoľvek číslo vrátane nuly
b. Delená stávka - žetón možno umiestniť na ktorékoľvek dve susediace čísla tak, že sa položí na čiaru, ktorá tieto dve
čísla oddeľuje. Je preto tiež možné umiestniť žetón na čiaru oddeľujúci nulu(0) a 1, 2 a 3
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c. Stávka na uličku - stávka na uličku sa uzatvára na tri čísla. Žetón sa umiestňuje na vonkajšiu okrajovú časť hracieho
poľa, vedľa zodpovedajúcej rady troch čísel. Týmto je tiež umožnené uzatvárať stávky na 0, 1 a 2 rovnako ako na 0,
2 a 3.
d. Rohová stávka - rohová stávka pokrýva štyri čísla. Žetón sa umiestni na kríž rozdeľujúci dané štyri čísla. Možno tak
vsadiť i na čísla 0, 1, 2 a 3.
e. Stávka na radu - stávka na radu zahrňuje dve stávky na uličku, takže šesť rôznych čísel v dvoch radách po tri. Žetón
sa umiestňuje na najbližšiu okrajovú čiaru hracieho poľa rulety, a to na miesto, kde sa kríži s čiarou oddeľujúcou
dané dve rady.
Stávky uzatvárané vedľa hracieho poľa
a. Stávka na stĺpec - na kratšej strane hracieho poľa rulety sa nachádzajú tri okná označené „2 to 1". Pokiaľ svoj žetón
umiestni hráč do jedného z týchto polí, označuje všetky čísla nachádzajúce sa nad týmto polom(mimo 0).
b. Stávka na tucet - stávku na skupinu dvanástich čísel možno uzavrieť tak, že umiestnite svoj žetón do jedného z
troch polí označených "1st 12", "2nd 12", alebo "3rd 12".
c. Stávka na čierne/červené, párne/nepárne, nízke/vysoké čísla - stávka umiestená v jednom z polí po ľavej, dlhšej
strane hracieho poľa rulety, pokrýva polovicu všetkých čísel v hracom poli (mimo 0). Každé pole zahŕňa 18 čísel.
Prehľad výhier z jednotlivých druhov stávok
(Výherná tabuľka udáva hodnoty, ktorými sa násobí stavená čiastka na danej pozícii z hazardnej hry):
Kombinácie
1 číslo, priama stávka
2 čísla, delená stávka
3 čísla, stávka na uličku
4 čísla, rohová stávka
6 čísel, stávka na radu
12 čísel, stávka na tucet
18 čísel, červené-čierne, párne-nepárne, nízke-vysoké

Násobok stávky
na pozíciu
36x
18x
12x
9x
6x
3x
2x

Max. stávka
10 €
10 €
10 €
10 €
10 €
10 €
10 €

Stávky uzatvárané v poli „Race Track“:
Pole
Série
0/2/3
Série
5/8
Orph
Zero

Počet žetónov

Čísla
0/2/3(2 žetóny), 4/7, 12/15, 18/21,
19/22, 25/26/28/29(2 žetóny), 32/35

Zvolený žetón

Celková stávka

1€

9€

6

5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30, 33/36

1€

6€

5
4

1, 6/9, 14/17, 17/20, 31/34
0/3, 12/15, 26, 32/35

1€
1€

10 €
8€

9

NÁSOBNÁ HAZARDNÁ HRA „RISK“
Všetky hazardné hry (okrem hry Roulette II) obsahujú násobnú hazarnú hru „RISK“.
Ak hráč v štandardnom režime vyhrá akúkoľvek čiastku, môže stlačením tlačidla RISK spustiť násobnú hazardnú hru „RISK“.
Hráč môže násobnú hazardnú hru spustiť aj počas zapnutej funkcie AUTO ŠTART. Hráč nemôže spustiť násobnú hazardnú
hru, ak vyhrá jackpot, počas bonusovej hazardnej hry „Voľné otáčky“, alebo ak ide o výhru z iných bonusových hier. Hráč
môže násobnú hazardnú hru ukončiť tlačidlom ŠTART (spustí novú hazardnú hru) alebo tlačidlom PRIPÍSAŤ, čím sa aktuálna
hodnoty výhry prepíše do poľa KREDIT.
V samotnej násobnej hazardnej hre vyberá hráč červenú alebo čiernu kartu. Pokiaľ jeho výber súhlasí s vylosovanou
farbou, jeho aktuálna výhra sa zdvojnásobí. Týmto spôsobom môže hráč pokračovať v násobnej hazardnej hre tak dlho,
pokiaľ neprehrá, alebo pokiaľ čiastka, ktorú sa hráč môže ešte pokúsiť zdvojnásobiť v jednej násobnej hre, nepresiahne
sumu 50 000 €.
Tlačidlom ROZDELIŤ môže hráč riskovanú čiastku znížiť na polovicu. Riskovaná čiastka po rozdelení sa zaokrúhľuje
na jedno desatinné miesto smerom dole. Zvyšná druhá časť sa automaticky prepíše hráčovi do poľa KREDIT. Minimálna
riskovaná čiastka po rozdelení je 0.10 €. Pokiaľ čiastka, ktorú môže hráč sa pokúsiť zdvojnásobiť v jednej násobnej hre,
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presiahne 50 000 €, môže hráč tlačidlom PRIPÍSAŤ aktuálnu hodnotu výhry prepísať do poľa KREDIT (násobná hra sa
ukončí), alebo tlačidlom ROZDELIŤ riskovanú čiastku znížiť na polovicu a pokračovať v násobnej hre.
V hornej polovici obrazovky je zobrazená história posledných piatich vylosovaných kariet.

PRÉMIOVÉ HAZARDNÉ HRY „JACKPOT“
Všetky hazardné hry balíka hier SYNOT VLT RED LINE (okrem hry Roulette II) sú súčasťou jackpotu:
SYNOT VLT GLOBAL JACKPOT (úrovne prémiových hier - MEGA, SUPER - ak v systéme nie sú jednotlivé úrovne prémiovej
hry deaktivované):
- je nastavená v systéme videohier ako centrálna prémiová hra pre videohry, to znamená, že prémiovú hru obsahuje
každý terminál pripojený do systému videohier SYNOT VLT SYSTEM,
- vytvára sa z časti stávok hráčov, tzn. nárast celkových príspevkov do jednotlivých druhov prémiovej hry sa
nastavuje pre každý druh prémiovej hry zvlášť podľa nastaveného percenta (od 0,01 % do 10 %) z čiastky súčtu
prijatých vkladov zníženej o súčet vyplatených výhier a zostatkov neodohraných finančných prostriedkov zo
všetkých aktívnych terminálov systému videohier SYNOT VLT SYSTEM,
- počiatočná hodnota každého druhu prémiovej hry môže byť nastavená v rozmedzí 0 – 500 €,
- maximálna hodnota každého druhu prémiovej hry môže byť 3 000 €
Nárast príspevkov do skrytého druhu prémiovej hry (beží na pozadí systému) sa nastavuje pre každý druh prémiovej hry
zvlášť (0 % až 100 % z celkového príspevku do daného druhu prémiovej hry).
Aktuálne hodnoty daných aktívnych druhov prémiovej hry sa zobrazujú na hernom termináli alebo tiež na prípadnej
externej obrazovke. Prevádzkovateľ si môže aktivovať/deaktivovať jednotlivé druhy prémiových hier (v aplikácii PITBOSS).
Podmienkou získania ľubovoľného druhu prémiových hier je účasť v jednej z hazardných hier. Hráč sa musí aktívne zapojiť
do jednej z týchto hier stlačením tlačidla „ŠTART“. Každý hráč má buď rovnakú šancu na výhru ľubovoľného druhu
prémiovej hry bez ohľadu na výšku jeho stávky, alebo hráč, hrajúci hazardnú hru s vyššou stávkou, má vyššiu šancu na
výhru ľubovoľného druhu prémiovej hry (v závislosti od nastavenia prémiovej hry v aplikácii PITBOSS prevádzkovateľom).
Každý druh prémiovej hry má nastavenie intervalu, v akom výhra daného druhu prémiovej hry môže padnúť a s akou
pravdepodobnosťou výhry.
O výhre daného druhu prémiovej hry rozhoduje len náhoda, výhru riadi generátor náhodných čísiel, ktorý je
súčasťou systému videohier. Výhry sa losujú po každom stlačení tlačidla „ŠTART“. V prípade prémiovej výhry je hráčova
základná hazardná hra prerušená. Výška výhry daného druhu prémiovej hry sa rovná aktuálnej aktívnej hodnote daného
druhu prémiovej hry. Hráč je upozornený na prémiovú výhru vizuálne a zvukovo na obrazovke terminálu, výhra sa
automaticky pripisuje do kreditu hráča na danom termináli (výhra daného druhu prémiovej hry je zaznamenaná v
štatistikách „Jackpoty“, elektronickom počítadle „Celkový WIN“, mechanickom počítadle výhier na termináli a aj v systéme
videohier SYNOT VLT SYSTEM), nastavená počiatočná hodnota alebo celá aktuálna hodnota daného skrytého druhu
prémiovej hry (zaokrúhlená na celé euro smerom nadol), ak nedosahuje nastavenú počiatočnú hodnotu, sa presunie do
aktívneho druhu prémiovej hry, tvorí jeho počiatočnú hodnotu a celý proces začína odznova. Prémiovú výhru nie je možné
násobiť v násobnej hazardnej hre RISK. Následne hráč môže pokračovať v prerušenej základnej hazardnej hre.
V systéme videohier sa eviduje dátum, čas, hodnota prémiovej výhry a druh získanej prémiovej hry, prevádzka a
výrobné číslo terminálu, na ktorom bola prémiová výhra daného druhu prémiovej hry získaná. Dátum, čas, hodnoty a druhy
získaných prémiových hier sú viditeľné aj na termináli, na ktorom boli prémiové výhry daného druhu prémiovej hry získané.
V prípade technického zlyhania systému nemá hráč právo na získanie prémiovej výhry. Prezeranie nastavenia a evidencie
všetkých druhov prémiovej hry sú zabezpečené v aplikácii PITBOSS systému videohier SYNOT VLT SYSTEM.
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