Gaelic Warrior
Caracteristici generale
Slott machine cu 5 role și 25 linii de pariere
Volatilitatea foarte ridicată (*****)

Simbol de substituire și simbol scatter

Jocuri gratuite cu bonus


Caracteristici scurte

Pariu maxim pe linie de la 1 la 100 credite pariate * 

Câștigul maxim: - de 10 000 de ori pariul pe linie (1 / ~ 47 000 jocuri)

Câștigul maxim în joc: - de 600 de ori pariul pe linie

Rata de succes: - 3,19 (25 linii) 

Rata de plată: - 96.19%/98.19%, 95.19%/97.19%, 93.99%/95.99%,
92.96%/94.96%, 92.00%/94.00%, 91.04%/93.04%, 90.02%/92.02%,
89.61%/91.61%, 88.62%/90.62 *
*

setat în prealabil în setările jocului

Fig. 1 Tabelul căștigurilor

Fig. 2 Ecranul jocului principal

Regulile jocului
Simbol de substituire și simbol scatter „Războinic“ - înlocuiește toate
celelalte simboluri
Jocuri principale – 3, 4 sau 5 simboluri „Războinic“ indiferent de poziția pe rolă,
decanșează 12 jocuri gratuite. În timpul jocurilor gratuite, 3, 4 sau 5 „Războinici“ nu
declanșează nici un fel de jocuri gratuite , dar fiecare simbol scatter pe ecran pune pe locul
său o „Cruce celtică “. După sfârșitul jocurolor gratuite , jucătorul câștigă unul dintre
următoarele bonusuri în funcție de numărul de „Cruci celtice “, colectate în timpul
jocurilor gratuite:
• de la13 la 20 Cruci celtice – de 3 de ori pariul total;
• de la 21 la 25 Cruci celtice - 12 jocuri gratuite suplementare, și jucătoru începe să
colecteze simboluri scatter de la 0;
• 26 și mai multe cruci celtice –de 600 de ori pariul total.

Rolele în jocurile plătite și gratuite sunt diferite. Numărul de linii și pariul pe linie în
timpul jocurilor gratuite sunt același ca și în jocul plătit, care a declanșat jocurile
gratuite.

Câștigul maxim pe linie – 5 simboluri „Femeie“ (sau simboluri de substuire) pe linia de
câștig activă oferă câștigul maxim pentru linie.

Fig. 3 Ecranul jocului gratuit

Fig. 4 Ecranul care indică modul de desfășurare a jocului

