Super Duper Cherry
Super Duper Cherry
Extra putere a cireșelor! Dacă 5 „Cireșe” apar pe o linie, toate „Cireșele” vizibile se
transformă într-un alt simbol aleatoriu cu o valoare mai mare. Unde altundeva puteți
obține un câștig uriaș din 5 „Cireșe”?

Joc
Role: 5
Linii de plată: 5/10/20 selectabile
Dacă există o combinați câștigătoare cu cel puțin o combinație de 5 cireșe, secvența
este declanșată.
Secvența va face vizibile toate „cireșele” într-un singur simbol aleatoriu cu o valoare
mai mare.
Toate cireșele se transformă în același simbol.

Risc
Risc cu cărți
Jocul risc cu cărți poate fi accesat făcând clic pe butonul „risc” cu simbol cărți de joc.
Câștigul poate fi riscat pariind pe culoarea cărții următoare. În cazul în care culoarea
cărții trase corespunde alegerii dvs., câștigul este dublat. În cazul în care culorile nu
corespund, câștigul riscat este pierdut.

Risc cu scări
Jocul de risc cu scări poate fi jucat făcând clic pe butonul de risc cu simbol scară. În
caz de câștig, veți ateriza pe treapta evidențiată superioară celei actuale, iar în
cazul în care pierdeți, veți ateriza pe cea evidențiată de sub ea.
Jocul Risc nu este posibil în cazul unor câștiguri mari sau în modul joc automat.

Reguli
Toate câștigurile încep de la rola cea mai din stânga și plătesc de la stânga la
dreapta pentru simboluri identice pe role adiacente. Toate câștigurile sunt acordate

doar pentru liniile plătite. Câștigurile din linii de câștig diferite se cumulează. Numai
cel mai mare câștig este plătit pe fiecare linie.

Returnare la jucător (RTP)
Acest joc are o returnare la jucător de 96,10%.
Acest RTP reprezintă denumirea extinsă a plății teoretice a jocului.
Câștigurile și combinațiile câștigătoare sunt afișate în tabelul de plăți.
Defecțiunile anulează toate plățile și jocurile.

Operațiune
În general

Jocurile gratuite
Risc cu cărți

Risc cu scări

Meniu

Setări

Linii de plată

