HERNÍ PLÁN
pro provozování hazardní hry technická hra provozované prostřednictvím internetu a v prostředí land‐based
jako technická hra dle § 3 odst. 2 písm. e) zákona č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách, v platném znění
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ZVLÁŠTNÍ ČÁST
POPIS HER INTERNETOVÉ TECHNICKÉ HRY
CLS BETOR, SKUPINA MULTILOTTO+ – POPIS HER TECHNICKÉ HRY pro herní měnu Kč
CLS BETOR, SKUPINA MULTILOTTO+ – POPIS HER TECHNICKÉ HRY pro herní měnu EUR
CLS BETOR, SKUPINA MULTIBONUS+ – POPIS HER TECHNICKÉ HRY pro herní měnu Kč
CLS BETOR, SKUPINA MULTIBONUS+ – POPIS HER TECHNICKÉ HRY pro herní měnu EUR
CLS SYNOT – POPIS HER TECHNICKÉ HRY pro herní měnu Kč
CLS APOLLO GAMES – POPIS HER TECHNICKÉ HRY pro herní měnu Kč
KAJOT VLT+ – POPIS HER TECHNICKÉ HRY pro herní měnu Kč
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CLS VSAĎ A HREJ – POPIS HER TECHNICKÉ HRY pro herní měnu Kč
RULETA S JEDNOU NULOU INTERBLOCK – POPIS HRY TECHNICKÉ HRY pro herní měnu Kč
SINGLE ZERO ROULETTE – POPIS HRY TECHNICKÉ HRY pro herní měnu Kč
PREMIUM V+ GAMINATOR 6T CZK – POPIS HER TECHNICKÉ HRY pro herní měnu Kč
PREMIUM V+ GAMINATOR 6T DEV – POPIS HER TECHNICKÉ HRY pro herní měnu EUR
MAGIC GAMES PREMIUM HD CZK – POPIS HER TECHNICKÉ HRY pro herní měnu Kč
MAGIC GAMES PREMIUM HD DEV – POPIS HER TECHNICKÉ HRY pro herní měnu EUR
MAGIC GAMES III – POPIS HER TECHNICKÉ HRY pro herní měnu Kč
MAGIC GAMES IV – POPIS HER TECHNICKÉ HRY pro herní měnu Kč
IMPERA LINE HD EDITION 6 CZK – POPIS HER TECHNICKÉ HRY pro herní měnu Kč
PREMIUM V+ GAMINATOR 7T CZK – POPIS HER TECHNICKÉ HRY pro herní měnu Kč
PREMIUM V+ GAMINATOR 7T DEV – POPIS HER TECHNICKÉ HRY pro herní měnu EUR
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1

POJMY A JEJICH VÝKLAD

1.1

Výrazy použité v textu tohoto Herního plánu začínající velkými písmeny, mají následující význam, není‐li výslovně
uvedeno jinak:
„AML“ = zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorizmu, ve znění pozdějších předpisů. Ukládá Provozovateli zejména povinnost identifikace Účastníka
hazardní hry při vzniku smluvního vztahu spočívající v poskytnutí AML zákonem určených osobních údajů, jež
jsou součástí Registrace dle tohoto Herního plánu, a zjištění dalších zákonem vyžadovaných informací
a prohlášení Účastníka hazardní hry (viz též § 5, § 7 a § 9 AML zákona);
„Bezhotovostní platební metoda“ = způsob, prostřednictvím kterého bude účastník převádět peněžní
prostředky na Konto a prostřednictvím kterého bude přijímat peněžní prostředky od Provozovatele, a který byl
u Provozovatele řádně zaregistrován a ověřen. Bezhotovostní převod je možné provádět vždy pouze
prostřednictvím aktivní Bezhotovostní platební metody. Jako Bezhotovostní platební metodu si účastník může
zaregistrovat:
(a) platební účet, jehož je majitelem, a který je vedený u osoby, která je oprávněna poskytovat platební služby
v členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském
prostoru;
(b) platební kartu, jejímž je držitelem, a která je vydána právnickou osobou nebo společností, jež je oprávněna
poskytovat platební služby v členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody
o Evropském hospodářském prostoru nebo;
(c) jiný platební prostředek vydaný (vedený) právnickou osobou nebo společností, jež je oprávněna poskytovat
platební služby v členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském
hospodářském prostoru, jehož je držitelem, a u kterého může účastník tuto skutečnost prokázat způsobem
stanoveným Provozovatelem dle povahy takového platebního prostředku;
„Centrální serverový systém“ = serverové zařízení, které spolu s Koncovými zařízeními tvoří funkčně nedělitelný
celek;
„Dočasné uživatelské konto – internetová technická hra“ = konto, které Provozovatel dočasně zřídí účastníkovi,
který uzavřel Smlouvu prostřednictvím internetu, a to do doby dokončení Registrace, nejdéle však na dobu 30 (třiceti)
dnů. Na Dočasném uživatelském kontě jsou evidovány stanovené peněžní transakce účastníka a údaje o Hazardních
hrách;
„Dočasné uživatelské konto – technická hra“ = konto pro účast na Technické hře v prostředí land‐based, které
Provozovatel dočasně zřídí na dobu maximálně 90 dnů účastníkovi, jenž není občanem České republiky a u něhož
bylo provedeno ověření totožnosti a věku podle § 46 odst. 2 zákona o hazardních hrách. Na Dočasném uživatelském
kontě jsou evidovány stanovené peněžní transakce účastníka a údaje o Hazardních hrách;
„Hazardní hry“ = hazardní hry provozované Provozovatelem dle platných právních předpisů na základě
jednotlivých základních povolení vydaných Ministerstvem financí České republiky;
„Herní kolo Internetové technické hry“ = ukončený herní proces v rámci jedné Internetové technické hry ve
smyslu § 50 odst. 1 Zákona o hazardních hrách, který je zahájen potvrzením příslušné akce a ukončen zobrazením
výsledných informací o Výhře nebo prohře. Za předpokladu, že příslušná Internetová technická hra obsahuje
bonusové hry, freespiny atd., kdy jejich spuštění není spojeno s vložením další Sázky do hry, jsou tyto funkcionality
součástí jednoho Herního kola Internetové technické hry v rámci dané Internetové technické hry. V rámci popisů
jednotlivých her Internetové technické hry v tomto Herním plánu může být jednotlivé Herní kolo Internetové
technické hry označeno rovněž jako „Hra“;
„Herní kolo Technické hry“ = ukončený herní proces v rámci jedné Technické hry provozované v prostředí land‐
‐based ve smyslu § 50 odst. 1 Zákona o hazardních hrách, který je zahájen potvrzením příslušné akce a ukončen
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zobrazením výsledných informací o Výhře nebo prohře. Za předpokladu, že příslušná Technická hra obsahuje bonusové
hry, freespiny atd., kdy jejich spuštění není spojeno s vložením další Sázky do hry, jsou tyto funkcionality součástí
jednoho Herního kola Technické hry v rámci dané Technické hry. V rámci popisů jednotlivých her Technické hry v tomto
Herním plánu může být jednotlivé Herní kolo Technické hry označeno rovněž jako „Hra“;
„Herní plán“ = plán pro provozování Hazardní hry Technická hra a Internetová technická hra. Tento Herní plán
upravuje pravidla pro Internetové technické hry, které jsou provozovány prostřednictvím internetu (resp. Online
aplikace) a Technické hry, které jsou provozovány v prostředí land‐based;
„Herní prostor“ = místo na území České republiky (herna nebo kasino) ve kterém Provozovatel provozuje vybrané
Hazardní hry dle Zákona o hazardních hrách a v němž je možné dokončit registraci Účastníka hazardní hry nebo
zaregistrovat Zájemce o registraci;
„Hráč“ = označení Účastníka hazardní hry ve zvláštní části herního plánu – popisu her.
„Internetová technická hra“ = hazardní hra dle ustanovení § 3 odst. 2 písm. e) ve spojení s ustanovením § 73
odst. 1 Zákona o hazardních hrách. Za jedno herní kolo Internetové technické hry se považuje ukončený proces,
při kterém se po jednom spuštění vytváří náhodný proces výsledku Internetové technické hry. Účastník hazardní
hry se Internetové technické hry účastní tím, že zaplatí Sázku, jejíž návratnost se nezaručuje;
„Koncové zařízení“ = součást technického zařízení ve smyslu § 42 odst. 4 Zákona o hazardních hrách, které spolu
se serverem tvoří funkčně nedělitelný celek a obsluhované přímo Účastníkem hazardní hry podle § 42 Zákona o
hazardních hrách;
„Konto“ = konto ve smyslu ZHH, které Provozovatel zřídí Účastníku hazardní hry po dokončení Registrace. Na
tomto kontě jsou evidovány stanovené peněžní transakce Účastníka hazardní hry a údaje o jeho účasti na
Hazardních hrách;
„Online aplikace“ = aplikace dostupná na internetových stránkách Provozovatele www.betorplus.cz, jejímž
prostřednictvím Účastník hazardní hry uzavírá sázky dálkovým přístupem prostřednictvím internetu. Online
aplikací se rovněž rozumí programová aplikace určená pro mobilní či jiná zařízení, umožňující dálkový přístup
k internetu. Některé funkcionality mohou být s ohledem na typ zařízení omezené, toto se netýká funkcionalit,
které zajišťují dodržování zákonných povinností;
„Provozovatel“ = společnost multigate a.s., se sídlem v Olomouci, Riegrova 6, PSČ 779 00, IČ 25912186, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2607;
„Pobočka“ = místo na území České republiky, na kterém je možné dokončit registraci Účastníka hazardní hry
nebo zaregistrovat Zájemce o registraci. Aktuální seznam Poboček je k dispozici na webových stránkách
www.betorplus.cz;
„Portál BETORPLUS.CZ“ = portál provozovaný prostřednictvím veřejně přístupného serveru, umožňujícího
vzdálený přístup neomezenému počtu osob. Komunikace mezi serverem a stanicí Účastníka hazardní hry probíhá
po veřejné datové síti (internet). Portál BETORPLUS.CZ je provozován na základě splnění požadavků zákona
č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách v platném znění (dále jen zákon) a povolení Ministerstva financí ČR (dále jen
MF);
„Pracovník/obsluha Herního prostoru“ = fyzická osoba, která pro Provozovatele vykonává činnost nebo úkol
související s provozováním hazardní hry;
„Registrace“ = proces, po jehož dokončení je Zájemci o registraci zřízeno Konto. Pro dokončení Registrace je
nutné uzavřít Smlouvu a splnit další podmínky stanovené tímto Herní plánem (zejména v článku 5. tohoto
Herního plánu);
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„Rejstřík fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách (zkr. RVO)“= neveřejný informační systém
veřejné správy, který slouží k zamezení přístupu vyloučených fyzických osob k hazardním hrám. Správcem
rejstříku je ministerstvo financí.
„Sázka“ = Účastníkem hazardní hry dobrovolně určené nevratné plnění, které bude porovnáno s výsledkem
Internetové technické hry nebo Technické hry a které Účastník hazardní hry uhradí před Uzavřením sázky;
„Smlouva“ = Smlouva o poskytování služeb spočívajících v účasti na Internetové technické hře nebo Technické
hře, uzavřená mezi Provozovatelem a Zájemcem o registraci. Za uzavření Smlouvy se Zájemcem o registraci je
považován souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami a tímto Herním plánem. Tento smluvní vztah je
nezbytnou podmínkou pro účast účastníka na Internetové technické hře nebo Technické hře a pro řádné
dokončení Registrace;
„Technická hra“ = hazardní hra dle ustanovení § 3 odst. 2 písm. e) ve spojení s ustanovením § 42 odst. 1 Zákona
o hazardních hrách provozovaná v prostředí land‐based. Za jedno Herní kolo Technické hry se považuje
ukončený proces, při kterém se po jednom spuštění vytváří náhodný proces výsledku Technické hry. Účastník
hazardní hry se Technické hry účastní tím, že zaplatí Sázku, jejíž návratnost se nezaručuje;
„Účastník hazardní hry“ = fyzická osoba, která se zaregistrovala k účasti na Hazardní hře;
„Uzavření sázky“ = okamžik, kdy je Sázka uložena v centrálním systému Provozovatele. Po tomto okamžiku již
nelze Sázku změnit, zrušit či odvolat;
„Uživatelská karta“ = elektronická karta přidělená Účastníku hazardní hry v průběhu Registrace k Technické hře;
vložením Uživatelské karty do Koncového zařízení se Účastník hazardní hry přihlásí ke svému Kontu, následně je
mu umožněna účast na Technické hře;
„Vyhláška č. 208/2017 Sb.“ = vyhláška, kterou se stanoví rozsah technických parametrů pro zařízení, jejichž
prostřednictvím jsou provozovány hazardní hry, požadavků na ochranu a uchovávání herních a finančních dat a
jejich technické parametry.
„Výhra“ = peněžní částka, kterou Účastník hazardní hry získá při splnění všech podmínek stanovených tímto
Herním plánem, zejména v článku 12 tohoto Herního plánu;
„Zájemce o registraci“ = fyzická osoba, která dovršila věku 18 let, má zájem účastnit se Hazardních her a za
tímto účelem je rozhodnuta dobrovolně uzavřít Smlouvu s Provozovatelem, a to na Pobočce nebo v Herním
prostoru dle článku 5.2 tohoto Herního plánu nebo prostřednictvím internetu dle článku 5.3 tohoto Herního
plánu;
„Zákon o hazardních hrách“ = zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, v platném znění;
1.2

Definice uvedené v článku 1.1 tohoto Herního plánu se použijí obdobně pro jednotná i množná čísla
definovaných pojmů.

1.3

Nadpisy jsou vloženy za účelem usnadnění orientace v textu Herního plánu a nebudou sloužit pro jeho výklad.

1.4

Odkazy na články objevující se v textu tohoto Herního plánu jsou odkazy na články tohoto Herního plánu, není‐
li výslovně uvedeno něco jiného.

2

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1

Tento Herní plán je určen pro provozování Internetové technické hry a Technické hry. Ustanovení Herního plánu
jsou vykládána v souladu s ustanovením § 7 odst. 2 písm. c) Zákona o hazardních hrách. Herní plán je závazný
pro právní vztah mezi Účastníkem hazardní hry a Provozovatelem. Neznalost tohoto Herního plánu nebo jejich
subjektivní výklad nečiní sázku neplatnou a při rozhodování možných sporů z Internetové technické hry nebo
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Technické hry nemůže být přihlíženo k okolnostem, že Účastník hazardní hry není seznámen s tímto Herním
plánem.
2.2

Tento Herní plán je schválen Ministerstvem financí České republiky. Provozovatel si vyhrazuje právo provést na
základě schválení Ministerstva financí České republiky změny tohoto Herního plánu. Všechny takové změny,
stejně tak i případný výklad jednotlivých ustanovení Herního plánu, budou Provozovatelem uveřejněny na
internetových stránkách www.betorplus.cz, Herních prostorech a Pobočkách Provozovatele.

2.3

Tento Herní plán bude zveřejněn na internetových stránkách a v Herních prostorech Provozovatele, a to
prostřednictvím zobrazovacích kiosků, příp. prostřednictvím koncového zařízení nebo v listinné podobě
v závislosti na technickém vybavení konkrétního Herního prostoru.

2.4

Provozovatel provozuje na základě základního povolení vydaného Ministerstvem financí České republiky
hazardní hru Internetová technická hra a Technická hra dle ustanovení § 3 odst. 2 písm. e) ve spojení
s ustanovením § 73 Zákona o hazardních hrách a § 42 Zákona o hazardních hrách.

2.5

Provozovatel upozorňuje, že účast na Hazardních hrách může být škodlivá. Účastník hazardní hry by se měl
účastnit Hazardních her zodpovědně a pečlivě zvážit využití všech funkcionalit, které Provozovatel nabízí (např.
nastavení sebeomezujících opatření). Na webových stránkách Provozovatele www.betorplus.cz jsou zároveň
dostupné identifikační a kontaktní údaje na instituce zabývající se prevencí a léčbou problémů souvisejících
s patologickým hráčstvím.

2.6

Účastník hazardní hry je povinen seznámit se s Popisy her jednotlivých hazardních her, které jsou součástí tohoto
Herního plánu a upravují specifické podmínky dané hry. Všeobecné podmínky upravené tímto Herním plánem
jsou platné pro všechny Internetové technické hry provozované prostřednictvím portálu www.betorplus.cz
a Technické hry provozované v prostředí land‐based.

2.7

Účastník hazardní hry se zavazuje dodržovat Všeobecné obchodní podmínky a Herní plán Provozovatele. V případě
rozporu Smlouvy, respektive Všeobecných obchodních podmínek s Herním plánem mají přednost ustanovení
Herního plánu.

3

ÚČAST NA INTERNETOVÉ TECHNICKÉ HŘE

3.1

Herní měnou je Kč.

3.2

Nejvyšší hodinová prohra je 450 000 Kč. Pokud Účastník hazardní hry dosáhne v rámci jedné hodiny nejvyšší
hodinové prohry, další účasti na hře bude po danou hodinu Provozovatelem zamezeno.

3.3

Internetové technické hry se mohou účastnit pouze fyzické osoby, které (a) jsou starší 18 let, (b) uzavřely
s Provozovatelem Smlouvu (viz kap. 1.1), (c) dokončily Registraci (nestanoví‐li tento Herní plán jinak) a (d)
kterým v účasti na Internetové technické hře nebrání nastavená sebeomezující opatření nebo zápis v Rejstříku
fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách

3.4

Účast na Internetové technické hře je zakázána fyzickým osobám, které nemají bydliště na území České
republiky ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 a 3 Zákona o hazardních hrách.

3.5

Účast Účastníka hazardní hry na Technické hře nebo Internetové technické hře bude vždy po uplynutí 120 minut,
resp. po lhůtě stanovené Zákonem o hazardních hrách přerušena na dobu nejméně 15 minut, během které
nebude Účastníku hazardní hry účast na Technické hře nebo Internetové technické hře umožněna. V případě,
že se Účastník hazardní hry neúčastní Technické hry nebo Internetové technické hry nejméně po dobu 15 minut,
začíná doba dle tohoto článku vždy běžet od začátku. Pokud maximální doba účasti na Technické hře nebo
Internetové technické hře bude dovršena v průběhu započaté Hry Technické hry nebo Internetové technické
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hry, tj. Herní kolo Technické hry nebo Internetové technické hry nebude ukončeno, bude účast Účastníka
hazardní hry na Technické hře nebo Internetové technické hře ukončena až po skončení rozehrané Hry
Technické hry nebo Internetové technické hry, tj. dokončení Herního kola Technické hry nebo Internetové
technické hry.
3.6

Pro účely účasti na Internetové technické hře je účastník povinen se přihlásit do svého Konta prostřednictvím
Online aplikace, a to za použití uživatelských údajů Účastníka hazardní hry. Účastník hazardní hry je oprávněn si
kdykoliv změnit své heslo pro přístup ke Kontu, a to za Provozovatelem předem stanovených bezpečnostních
podmínek. Účastník hazardní hry je povinen nakládat se svými uživatelskými údaji vždy tak, aby se zabránilo
jejich zneužití a zpřístupnění neoprávněným osobám. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za zneužití
uživatelských údajů, které bude způsobeno Účastníkem hazardní hry, resp. v důsledku porušení povinností ze
strany Účastníka hazardní hry.

3.7

V případě, že v průběhu Herního kola Internetové technické hry dojde k výpadku internetového spojení, či jiné
závadě nebo jiné skutečnosti (např. zavření okna internetového prohlížeče Účastníkem hazardní hry), na základě
které nebude zobrazeno nebo dokončeno rozehrané Herní kolo Internetové technické hry, bude Herní kolo
Internetové technické hry dokončeno v závislosti na typu příslušné Internetové technické hry následovně:
3.7.1 Internetová technická hra, u které není k dokončení Herního kola podmíněno akcí Účastníka hazardní hry,
se automaticky uzavře a její výsledek bude zobrazen ve výpisu Uzavřených sázek v Online aplikaci;
3.7.2 Internetová technická hra, u které je k dokončení herního kola nutná akce Účastníka hazardní hry, bude
Účastníkem hazardní hry dokončena po nejbližším přihlášení Účastníka hazardní hry do Online aplikace,
přičemž Herní kolo Internetové technické hry bude pokračovat od okamžiku, kdy došlo k jejímu přerušení.

3.8

Za předpokladu, že jednotlivé Internetové technické hry obsahují bonusové hry, jejichž spuštění není spojeno
s vložením další Sázky, nejsou tyto bonusové hry samostatným herním kolem Internetové technické hry, ale
tvoří společně s hlavní hrou jedno Herní kolo Internetové technické hry. V případě, že v průběhu jednoho
Herního kola Internetové technické hry je nutná aktivita Účastníka hazardní hry, nemá volba Účastníka hazardní
hry vliv na výsledek Herního kola Internetové technické hry.

3.9

V rámci marketingových akcí může Provozovatel nabízet Účastníkům hazardní hry marketingové bonusy.
Marketingové bonusy nejsou vázány na hru.

4

ÚČAST NA TECHNICKÉ HŘE

4.1

Herní měnou je Kč nebo euro.

4.2

Nejvyšší hodinová prohra Technické hry provozované v měně Kč je 450 000 Kč, resp. 17 530 EUR pro kasino
a 45 000 Kč, resp. 1 753 EUR pro hernu (při využití směnného kurzu vyhlášeného ČNB a uveřejněného na
stránkách www.cnb.cz ke dni, kdy byl konstrukční požadavek Nejvyšší hodinové prohry předmětem odborného
posouzení, tzn. kurzu 25,670 ke dni 31. 10. 2017). V případech, kdy v rozhodném období Účastník hazardní hry
hraje Technickou hru v obou herních měnách, je rozhodnou částkou vždy částka uvedená v českých korunách.
Pro součet hodinové prohry v rámci tohoto rozhodného období se uplatní pravidlo pro přepočet cizí měny vůči
české koruně, uvedené v první větě tohoto bodu. Pokud Účastník hazardní hry dosáhne v rámci jedné hodiny
nejvyšší hodinové prohry, další účasti na hře bude po danou hodinu Provozovatelem zamezeno.

4.3

Technické hry se mohou účastnit pouze fyzické osoby, které (a) jsou starší 18 let, (b) uzavřely s Provozovatelem
Smlouvu (viz kap. 1.1), (c) dokončily Registraci a (d) kterým v účasti na Technické hře nebrání nastavená
sebeomezující opatření nebo zápis v Rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách.
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4.4

Účast Účastníka hazardní hry na Technické hře nebo Internetové technické hře bude vždy po uplynutí 120 minut,
resp. po lhůtě stanovené Zákonem o hazardních hrách přerušena na dobu nejméně 15 minut, během které
nebude Účastníku hazardní hry účast na Technické hře nebo Internetové technické hře umožněna. V případě,
že se Účastník hazardní hry neúčastní Technické hry nebo Internetové technické hry nejméně po dobu 15 minut,
začíná doba dle tohoto článku vždy běžet od začátku. Pokud maximální doba účasti na Technické hře nebo
Internetové technické hře bude dovršena v průběhu započaté Hry Technické hry nebo Internetové technické
hry, tj. Herní kolo Technické hry nebo Internetové technické hry nebude ukončeno, bude účast Účastníka
hazardní hry na Technické hře nebo Internetové technické hře ukončena až po skončení rozehrané Hry
Technické hry nebo Internetové technické hry, tj. dokončení Herního kola Technické hry nebo Internetové
technické hry.

4.5

Pro účely účasti na Technické hře je účastník povinen se přihlásit do svého Konta, a to za použití Uživatelské
karty Účastníka hazardní hry. Účastník hazardní hry je povinen nakládat s Uživatelskou kartou tak, aby se
zabránilo jejímu zneužití a zpřístupnění neoprávněným osobám. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za
zneužití Uživatelské karty, které bude způsobeno Účastníkem hazardní hry, resp. v důsledku porušení povinností
ze strany Účastníka hazardní hry.
4.5.1 Uživatelská karta je Účastníku hazardní hry vystavena bezplatně, stejně tak její první a druhý duplikát.
Provozovatel může rozhodnout o zpoplatnění třetího a dalších duplikátů Uživatelské karty částkou 50,‐ Kč.

4.6

Prostřednictvím Koncového zařízení je Účastníku hazardní hry v souladu s § 13 Vyhlášky č. 208/2017 Sb.
umožněn tisk zůstatku Konta. Povinnými údaji dokladu o zůstatku jsou: identifikační údaje Provozovatele,
označení Herního prostoru, výrobní číslo herní pozice koncového zařízení, identifikační údaje Účastníka hazardní
hry, datum a čas vytištění a jedinečný identifikátor dokladu zůstatku Konta.

4.6

Za předpokladu, že jednotlivé Technické hry obsahují bonusové hry, jejichž spuštění není spojeno s vložením
další sázky, nejsou tyto bonusové hry samostatným herním kolem Technické hry, ale tvoří společně s hlavní hrou
jedno Herní kolo Technické hry. V případě, že v průběhu jednoho Herního kola Technické hry je nutná aktivita
Účastníka hazardní hry, nemá volba Účastníka hazardní hry vliv na výsledek Herního kola Technické hry.

4.7

V rámci marketingových akcí může Provozovatel nabízet Účastníkům hazardní hry marketingové bonusy.
Marketingové bonusy nejsou vázány na hru.

5

UZAVŘENÍ SMLOUVY A REGISTRACE

5.1

Aby se Zájemce o registraci mohl účastnit Internetové technické hry a/nebo Technické hry, je povinen uzavřít
s Provozovatelem Smlouvu a následně dokončit proces Registrace dle pravidel stanovených tímto Herním
plánem. Smlouvu s Provozovatelem lze uzavřít způsoby uvedenými v článku 5.2 (uzavření Smlouvy
prostřednictvím Herního prostoru nebo Pobočky a 5.3 (uzavření Smlouvy prostřednictvím internetu) tohoto
Herního plánu.

5.2

UZAVŘENÍ SMLOUVY PROSTŘEDNICTVÍM HERNÍHO PROSTORU NEBO POBOČKY
5.2.1 Za účelem Registrace Zájemce o registraci předloží platný průkaz totožnosti. Totožnost Zájemce
o registraci bude ověřena v souladu s pravidly stanovenými v AML a Zákonem o hazardních hrách.
Zájemce o registraci je povinen sdělit své osobní identifikační a kontaktní údaje v rozsahu stanoveném
Zákonem a hazardních hrách spolu s údaji vyžadovanými dle AML. Identifikačními údaji se rozumí všechna
jména a příjmení, popř. rodné příjmení, bydliště, adresa místa trvalého nebo jiného obdobného pobytu,
státní občanství, rodné číslo nebo datum narození, nebylo‐li rodné číslo přiděleno, a místo narození.
Kontaktními údaji jsou korespondenční adresa, telefonní číslo, adresa pro doručování elektronické pošty,
identifikátor datové schránky.
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5.2.2 Po řádném splnění povinností stanovených v tomto článku, nastavení nebo jednotlivém odmítnutí
sebeomezujících opatření, ověření a potvrzení identifikačních a kontaktních údajů a ověření, že Zájemce
o registraci není zapsán v Rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách, obdrží
Zájemce o registraci Uživatelskou kartu a uživatelské údaje potřebné pro vstup do Online aplikace. Tímto
dojde k uzavření Smlouvy pro účast na Technické hře. Zájemci o registraci, který je státním občanem
České republiky, je zřízeno Konto a aktivována peněženka pro hru v prostředí land‐based s názvem
„Ostatní“ a zároveň mu bude zřízena peněženka pro Internetovou technickou hru s názvem „Internet“
v režimu Dočasného uživatelského konta – internetová technická hra. Zájemci o registraci, který není
státním občanem České republiky a nelze ověřit dálkovým způsobem jeho totožnost a věk, je zřízeno
Dočasné uživatelské konto pro Technickou hru v prostředí land‐based, v rámci kterého je aktivována
pouze peněženka „Ostatní“ pro hru v prostředí land‐based.
5.2.3 Pro účast na Internetové technické hře musí Účastník hazardní hry dokončit Registraci splněním dalších
podmínek stanovených v článku 5.3.3 až 5.3.7 tohoto Herního plánu. Registraci nelze dokončit bez ověření
a potvrzení identifikačních a kontaktních údajů podle Zákona o hazardních hrách a potvrzení, že Zájemce
o registraci není zapsán v Rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách. Registrace
a ověření Bezhotovostní platební metody ve formě platební karty bude probíhat výhradně
prostřednictvím internetu po přihlášení do Online aplikace. K Internetové technické hře nelze
zaregistrovat Zájemce o registraci, který nemá bydliště na území České republiky a jehož totožnost a věk
nelze ověřit dálkovým způsobem.

5.3

UZAVŘENÍ SMLOUVY PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETU
5.3.1 Zájemce o registraci může Smlouvu s Provozovatelem uzavřít rovněž také prostřednictvím internetu na
webových stránkách www.betorplus.cz, a to vyplněním registračního formuláře (poskytnutím
identifikačních a kontaktních údajů) a souhlasem s Všeobecnými obchodními podmínkami. Pomocí
tlačítka „registrovat“ v Online aplikaci Zájemce o registraci odešle Provozovateli vyplněný registrační
formulář (je nutné vyplnit všechna pole formuláře, v němž budou uvedeny jednotlivé identifikační
a kontaktní údaje). Po odeslání vyplněného registračního formuláře Provozovatel ověří dálkovým
způsobem totožnost a věk Zájemce o registraci.
Zájemci o registraci je následně odeslán aktivační e‐mail vygenerovaný centrálním systémem
Provozovatele, jehož potvrzením je zřízeno Dočasné uživatelské konto pro provozování Internetové
technické hry s peněženkou „Internet“ v režimu Dočasného uživatelského konta. Provozovatel
účastníkovi zároveň odešle uživatelské údaje k Dočasnému uživatelskému kontu pro provozování
Internetové technické hry, a to způsobem stanoveným Provozovatelem. Peněženka „Ostatní“ bude
Účastníku hazardní hry zřízena v okamžiku splnění všech podmínek stanovených v článku 5 pro účast na
Technické hře, vyjma registrace platebního prostředku.
5.3.2 Pro účely Registrace je Zájemce o registraci povinen poskytnout Provozovateli své identifikační
a kontaktní údaje v rozsahu stanoveném Zákonem o hazardních hrách spolu s údaji vyžadovanými AML
a jednotlivě si nastavit sebeomezující opatření dle Zákona o hazardních hrách, nebo jejich nastavení
jednotlivě odmítnout. Identifikace Zájemce o registraci, resp. Účastníka hazardní hry bude provedena
v souladu s pravidly stanovenými v AML zákoně.
5.3.3 Pro účast na Internetové technické hře je Účastník hazardní hry povinen si zaregistrovat a nechat
u Provozovatele ověřit také Bezhotovostní platební metodu. Za účelem registrace Bezhotovostní platební
metody je Účastník hazardní hry povinen Provozovateli předložit jedinečný identifikátor dané
Bezhotovostní platební metody, a to:
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5.3.3.1 Pro registraci Bezhotovostní platební metody ve formě bankovního účtu předloží Účastník
hazardní hry Provozovateli číslo bankovního účtu, jehož je majitelem, vedeného u osoby, která je
oprávněna poskytovat platební služby v členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je
smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru;
5.3.3.2 Pro registraci Bezhotovostní platební metody ve formě platební karty předloží účastník
Provozovateli jedinečný identifikátor příslušné platební karty, jejímž je držitelem, vydané osobou,
která je oprávněna poskytovat platební služby v členském státě Evropské unie nebo ve státě, který
je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru;
5.3.3.3 Pro registraci Bezhotovostní platební metody ve formě jiného platebního prostředku předloží
Účastník hazardní hry dokumenty vyžadované Provozovatelem, jejichž seznam Provozovatel
předem zveřejní.
5.3.4 Pro účely ověření zaregistrované Bezhotovostní platební metody je účastník povinen předložit
Provozovateli podklady, na základě kterých bude možné identifikovat účastníka jako majitele, resp.
držitele příslušné Bezhotovostní platební metody. Ověření zaregistrovaného bankovního účtu může
proběhnout jedním z následujících způsobů:
5.3.4.1 On‐line transakcí, tj. převedením peněžních prostředků prostřednictvím příslušných funkcionalit
v rámci Online aplikace;
5.3.4.2 Off‐line transakcí, tj. převedením peněžních prostředků z bankovního účtu účastníka na bankovní
účet Provozovatele;
5.3.5 Ověření zaregistrované platební karty může proběhnout způsobem stanoveným v článku 5.3.4.1 (pokud
daná platební karta podporuje ověření prostřednictvím mezinárodně uznávaného autentizačního
prostředku).
5.3.6 V případě, že účastník nesplní podmínky stanovené Provozovatelem pro ověření Bezhotovostní platební
metody ve lhůtě 30 dnů, Provozovatel registraci takové Bezhotovostní platební metody zamítne.
5.3.7 Každý účastník si může zaregistrovat a nechat ověřit několik různých Bezhotovostních platebních metod.
V jeden okamžik bude aktivní vždy pouze jedna Bezhotovostní platební metoda.
5.3.8 Po splnění podmínek stanovených v článku 5 tohoto Herního plánu, ověření a potvrzení zadaných
identifikačních a kontaktních údajů a potvrzení, že Zájemce o registraci není zapsán v Rejstříku fyzických
osob vyloučených z účasti na hazardních hrách, je účastník oprávněn k plné účasti na Technické hře
a Internetové technické hře, kdy pro účast na Technické hře není zaregistrování Bezhotovostní platební
metody podmínkou.
5.3.9 Registrace Bezhotovostní platební metody dle ustanovení čl. 5.3.3 až 5.3.7 je možná také pro účast na
Technické hře. Prostřednictvím aktivní Bezhotovostní platební metody lze na Konto/Dočasné uživatelské
konto vložit a z Konta/Dočasného uživatelského konta vybrat peněžní prostředky v obou herních měnách
Technické hry, tzn. v Kč i euro. Pro konverzní platby, kdy platební prostředek zaregistrovaný a aktivovaný
jako Bezhotovostní platební metoda, je veden v jiné měně, než kterou Účastník hazardní hry vkládá na
Konto/Dočasné uživatelské konto, příp. vybírá z Konta/Dočasného uživatelského konta, se přepočet na
požadovanou měnu provádí směnným kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou
a platným ke dni provedení platby. Konečná částka vkladu/výběru může být ponížena o bankovní poplatky
spojené s konverzními platbami. Provozovatel stanoví částku strženého poplatku procentuální sazbou,
a to v maximální výši 5 % z příslušného vkladu/výběru. Na základě svého rozhodnutí může Provozovatel
od výběru poplatků zcela upustit.
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5.4

PŘEDREGISTRACE K TECHNICKÉ HŘE PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETU
5.4.1 Zájemce o registraci má také možnost předregistrovat se prostřednictvím internetu k Technické hře s tím,
že Dočasné uživatelské konto – internetová technická hra vznikne až v okamžiku splnění zákonných
podmínek pro účast na Technické hře. Předregistrací k Technické hře prostřednictvím internetu tedy
v okamžiku přeregistrace není Zájemci o registraci založeno Dočasné uživatelské konto – internetová
technická hra, Dočasné uživatelské konto – technická hra ani Konto. Po vyplnění identifikačních
a kontaktních údajů a odeslání „předregistračního“ formuláře je Zájemce o registraci povinen dostavit se
ve lhůtě 30 dnů do kteréhokoli Herního prostoru nebo Pobočky, kde bude dokončena jeho registrace
a identifikace v souladu s AML. V průběhu registrace je Zájemce o registraci povinen nastavit si jednotlivě
sebeomezující opatření nebo jejich nastavení jednotlivě odmítnout.
Po řádném splnění všech zákonných povinností obdrží Zájemce o registraci Uživatelskou kartu
a uživatelské údaje potřebné pro vstup do Online aplikace. Tímto dojde k uzavření Smlouvy pro účast na
Technické hře. Zájemci o registraci, který je státním občanem České republiky, je zřízeno Konto
a aktivována peněženka pro hru v prostředí land‐based s názvem „Ostatní“ a peněženka pro hru
prostřednictvím internetu v režimu Dočasného uživatelského konta – internetová technická hra. Zájemci
o registraci, který není státním občanem České republiky a jehož jeho totožnost a věk nelze ověřit
dálkovým způsobem, je zřízeno Dočasné uživatelské konto pro Technickou hru v prostředí land‐based,
v rámci kterého je aktivována pouze peněženka „Ostatní“ pro hru v prostředí land‐based

5.5

Identifikaci podle AML zákona může Provozovatel v souladu s § 11 AML zákona převzít.

5.6

Zájemce o registraci je povinen nastavit si jednotlivě sebeomezující opatření v rozsahu stanoveném Zákonem
o hazardních hrách, nebo jejich nastavení jednotlivě odmítnout, a to v rozsahu:
‒ maximální výši Sázek za jeden den,
‒ maximální výši Sázek za jeden kalendářní měsíc
‒ maximální výši čisté prohry za jeden den,
‒ maximální výši čisté prohry za jeden kalendářní měsíc,
‒ maximální počet přihlášení do Konta za jeden kalendářní měsíc,
‒ maximální dobu denního přihlášení v Kontě do jeho automatického odhlášení,
‒ maximální dobu, po kterou Účastníkovi hazardní hry nebude umožněno zúčastnit se hazardní hry po
odhlášení z Konta.
Využije‐li Účastník hazardní hry nastavení sebeomezujících opatření, nesmí mu Provozovatel umožnit účast na
hazardní hře, pokud by takovou účastí nebylo dodrženo nastavené sebeomezující opatření.
5.6.1 Zmírní‐li Účastník hazardní hry své sebeomezující opatření, je Provozovatel povinen provést změnu
nejdříve s účinností od sedmého dne ode dne změny sebeomezujícího opatření.
Zpřísní‐li Účastník hazardní hry své sebeomezující opatření, je Provozovatel povinen provést změnu
neprodleně, nejpozději do 24 hodin od okamžiku změny sebeomezujícího opatření.
5.6.2 Čistou prohrou se rozumí částka za období jednoho dne nebo jednoho kalendářního měsíce v rámci druhu
hazardní hry, pro který je sebeomezující opatření nastaveno, představující rozdíl mezi úhrnem všech Sázek
a úhrnem všech Výher.
5.6.3 Účastník hazardní hry si nastaví hodnotu sebeomezujících opatření vždy v českých korunách. Za účelem
účasti na Technické hře v herní měně euro se hodnota nastavených sebeomezujících opatření převede do
této herní měny podle směnného kurzu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou a platného
ke dni, kdy byl konstrukční požadavek předmětem odborného posouzení, tj. 1 € = 25,670 Kč ke dni 31. 10.
2017.
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5.7

Uzavřením Smlouvy Účastník hazardní hry potvrzuje, že se předem seznámil s platným zněním tohoto Herního
plánu a pro případ Registrace k Internetové technické hře také s Online aplikací, díky které Účastník hazardní
hry může Uzavírat sázky, a Všeobecnými obchodními podmínkami zveřejněnými na webových stránkách
Provozovatele. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto dokumentů a ustanoveními Herního plánu mají
přednost ustanovení tohoto Herního plánu. Uzavřením Smlouvy Účastník hazardní hry dále potvrzuje pravdivost
a správnost údajů, které Provozovateli sdělil, zejména že je osobou starší 18 let.

5.8

Provozovatel ověří dálkovým způsobem prostřednictvím Ministerstva financí (a) totožnost a věk Zájemce
o registraci, (b) skutečnost, zda Zájemce o registraci není zapsán v Rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti
na hazardních hrách.

5.9

Provozovatel neodpovídá za pravost, platnost a věcnou správnost dokumentů, které Zájemce o registraci
předloží Provozovateli. V případě pochybností o pravosti, platnosti či věcné správnosti dodaných dokumentů, je
Provozovatel povinen takový dokument odmítnout, nebo požadovat dodání dalších dokumentů.

5.10 Poté, co Účastník hazardní hry dokončí Registraci, je oprávněn se účastnit dalších Hazardních her provozovaných
Provozovatelem dle Zákona o hazardních hrách, na něž bylo Provozovateli vydáno povolení, a to za předpokladu,
že splnil rovněž všechny podmínky vyžadované pro účast na takové další Hazardní hře. Závazná pravidla dalších
Hazardních her jsou stanovena v příslušném herním plánu konkrétní Hazardní hry.
5.11 Po dokončení Registrace je Účastníku hazardní hry zřízeno uživatelské Konto. Níže uvedená tabulka znázorňuje
možnosti zřízení uživatelského Konta, resp. Dočasného uživatelského konta s ohledem na státní občanství,
bydliště uvedené Zájemcem o registraci a evidenci Zájemce o registraci v registru obyvatel.
Státní
občanství

Bydliště

ČR

ČR

ČR

Evidence v registru
obyvatel

Uživatelské konto
(účast podle způsobu provozování)

Dočasné uživatelské
konto Technické hry

Technická hra

Internetová technická hra*

ANO





x

Mimo ČR

ANO



x

x

Mimo ČR

ČR

ANO





x

Mimo ČR

ČR

NE

x

x



Mimo ČR

Mimo ČR

NE

x

x



* Zahrnuje i možnost zřízení dočasného uživatelského konta Internetové technické hry.

6

DOČASNÉ UŽIVATELSKÉ KONTO – INTERNETOVÁ TECHNICKÁ HRA

6.1

Dočasné uživatelské konto – internetová technická hra, respektive peněženka „Internet“ v tomto režimu může
být aktivní nejdéle 30 dní a celkové vložené peněžní prostředky na Dočasné konto, respektive na peněženku
„Internet“ v režimu Dočasného uživatelského konta za tuto dobu nesmí přesáhnout částku
3 000,‐ Kč.

6.2

Z Dočasného uživatelského konta, respektive z peněženky „Internet“ v režimu Dočasného uživatelského konta
nelze vybírat peněžní prostředky ani výhry.

6.3

Pokud nedojde k dokončení Registrace, Dočasné uživatelské konto – internetová technická hra, respektive
peněženka „Internet“ v tomto režimu, se zruší a Účastníku hazardní hry budou do 7 dnů vráceny pouze
nevyčerpané vklady z peněženky „Internet“ v režimu Dočasného uživatelského konta v souladu se Zákonem
o hazardních hrách.
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Nevyčerpaný vklad dle tohoto článku bude vrácen na registrovaný platební prostředek. Pokud z jakéhokoli
důvodu není možné zaslat nevyčerpaný vklad na registrovaný platební prostředek, vyzve Provozovatel
prostřednictvím jakéhokoli kontaktního údaje Účastníka hazardní hry ke sdělení jednoznačného identifikátoru
platebního prostředku, jehož je majitelem, popř. držitelem, na který mu budou peněžní prostředky poukázány,
případně k vyzvednutí si nevyčerpaného vkladu v Herním prostoru nebo Pobočce (seznam vybraných Poboček
s možností výběru hotovosti je k dispozici na internetových stránkách Provozovatele www.betorplus.cz). Pokud
nedojde ke sdělení jedinečného identifikátoru platebního prostředku a následnému ověření, že je Účastník
hazardní hry jeho majitelem, resp. držitelem, bude nevyčerpaný vklad vrácen poštovní poukázkou na
korespondenční adresu, případně na adresu bydliště uvedenou v registračním formuláři, a to nejpozději 7. dnem
ode dne zrušení Dočasného uživatelského konta. Od nevyčerpaného vkladu bude odečtena cena poštovní
poukázky. Pokud bude nevyčerpaný vklad nižší, než cena poštovní poukázky, nebude poštovní poukázka zaslána.
6.4

V případě, že dojde ke zrušení Dočasného uživatelského konta z důvodu nedokončení Registrace ve lhůtě
30 dnů, je Účastník hazardní hry povinen splnit zákonné požadavky pro účast na Internetové technické hře.

7

DOČASNÉ UŽIVATELSKÉ KONTO – TECHNICKÁ HRA

7.1

Provozovatel zřídí Zájemci o registraci Dočasné uživatelské konto, pokud se jedná o osobu, která není státním
občanem České republiky a nelze ověřit dálkovým způsobem totožnost a věk. Na dočasném uživatelském kontě
jsou evidovány peněžní prostředky Účastníka hazardní hry, zejména vklady, Sázky a Výhry, odděleně od
peněžních prostředků ostatních Účastníků hazardní hry a Provozovatele, a to jak v měně Kč, tak v měně euro.

7.2

Ověření totožnosti Zájemce o registraci podle odstavce 7.1 je provedeno za jeho fyzické přítomnosti na základě
jím předloženého průkazu totožnosti. Jsou zaznamenány identifikační a kontaktní údaje, druh a číslo průkazu
totožnosti, stát, příp. orgán, který průkaz vydal a doba jeho platnosti spolu s dalšími údaji vyžadovanými AML.
Současně je ověřena shoda podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti.

7.3

Zájemce o registraci je povinen poskytnout Provozovateli veškeré informace, které jsou k provedení identifikace
nezbytné, a předložit příslušné doklady. Provozovatel může pro účely tohoto zákona pořizovat kopie nebo výpisy
z předložených dokladů a zpracovávat takto získané informace.

7.4

Identifikační údaje, kopie dokladů předložených k identifikaci – byly‐li pořízeny, údaj o tom, kdo a kdy provedl
první identifikaci Zájemce o registraci, uchovává Provozovatel po dobu 10 let.

7.5

Dočasné uživatelské konto může být aktivní nejdéle 90 dní.

7.6

Osobu zapsanou v Rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách Provozovatel nevpustí do
herního prostoru a neumožní jí zřízení a použivání Dočasného uživatelského konta. Skutečnost, zda je Zájemce
o registraci či Účastník hazardní hry v Rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách zapsán
ověřuje Provozovatel dálkovým způsobem.

7.7

Vklady peněžních prostředků na Dočasné uživatelské konto mohou být realizovány pouze následujícími způsoby:
7.7.1 Vklad peněžních prostředků v hotovosti v Herním prostoru nebo Pobočce prostřednictvím obsluhy na
místě určeném pro registraci. Pro osoby s místem pobytu na území ČR je možnost vkladu v hotovosti
omezena na maximální výši 270 000 Kč/10 000 EUR za jeden kalendářní den. (Seznam vybraných Poboček
s možností vkladu hotovosti je k dispozici na internetových stránkách Provozovatele www.betorplus.cz)
7.7.2 Dotace Dočasného uživatelského konta, resp. peněženky „Ostatní“ hotovostně prostřednictvím
Koncového zařízení – převod je Účastníku hazardní hry umožněn po zadání PINu vygenerovaného
v průběhu Registrace;
7.7.3 Bezhotovostním převodem peněžních prostředků za použití aktivní Bezhotovostní platební metody. Pro
konverzní platby, kdy platební prostředek zaregistrovaný a aktivovaný jako Bezhotovostní platební
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metoda, je veden v jiné měně, než kterou Účastník hazardní hry vkládá, se přepočet na požadovanou
měnu provádí směnným kurzem stanoveným ČNB ke dni provedení platby. Konečná částka vkladu může
být ponížena o bankovní poplatky spojené s konverzními platbami. Provozovatel stanoví částku strženého
poplatku procentuální sazbou, a to v maximální výši 5 % z příslušného vkladu. Na základě svého
rozhodnutí může Provozovatel od výběru poplatků zcela upustit.
7.8

Provozovatel je povinen peněžní prostředky převedené na Dočasné uživatelské konto v rozporu s tímto Herním
plánem vrátit zpět. To se nevztahuje na případy podle čl. 5.3.4. Vracené peněžní prostředky budou poníženy o
poplatek účtovaný poskytovatelem platebních služeb za poukázání peněžních prostředků zpět.

7.9

Výběry peněžních prostředků z Dočasného uživatelského konta Účastníka hazardní hry mohou být realizovány
pouze následujícími způsoby:
7.9.1 Výběr peněžních prostředků v hotovosti v Herním prostoru nebo Pobočce prostřednictvím obsluhy na
místě určeném pro registraci, a to v maximální výši 270 000 Kč/10 000 EUR za jeden kalendářní den
(seznam vybraných Poboček s možností výběru hotovosti je k dispozici na internetových stránkách
Provozovatele www.betorplus.cz);
7.9.2 Výběr z Dočasného uživatelského konta, resp. peněženky „Ostatní“ prostřednictvím obsluhy po ukončení
Technické hry na Koncovém zařízení – výběr je Účastníku hazardní hry umožněn po zadání PINu
vygenerovaného v průběhu Registrace a přivoláním obsluhy, která po ověření peněžní prostředky vyplatí;
7.9.3 Výběr peněžních prostředků bezhotovostním převodem prostřednictvím aktivní Bezhotovostní platební
metody v Online aplikaci. S ohledem na technická omezení při výběrů z Dočasného uživatelského konta je
nutné, aby Účastník hazardní hry měl v okamžiku žádosti o bezhotovostní výběr peněžních prostředků
z Dočasného uživatelského konta jako Bezhotovostní platební metodu aktivován platební účet. Pro
konverzní platby, kdy platební prostředek zaregistrovaný a aktivovaný jako Bezhotovostní platební
metoda, je veden v jiné měně, než kterou Účastník hazardní hry vybírá, se přepočet na požadovanou
měnu provádí směnným kurzem stanoveným ČNB ke dni provedení platby. Konečná částka výběru může
být ponížena o bankovní poplatky spojené s konverzními platbami. Provozovatel stanoví částku strženého
poplatku procentuální sazbou, a to v maximální výši 5 % z příslušného vkladu. Na základě svého
rozhodnutí může Provozovatel od výběru poplatků zcela upustit. Bezhotovostní platby budou
Provozovatelem poukázány nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů. Výplatu peněžních prostředků z Dočasného
uživatelského konta prostřednictvím aktivní Bezhotovostní platební metody v částce nižší než 300 Kč/12
EUR je Provozovatel oprávněn odmítnout, a to s ohledem na výši převáděné částky a náklady na takovou
transakci. Tyto částky Účastník hazardní hry vybírá osobně v Herním prostoru nebo Pobočce (seznam
vybraných Poboček s možností výběru hotovosti je k dispozici na internetových stránkách Provozovatele
www.betorplus.cz).

7.10 Každý Účastník hazardní hry je při vkladu peněžních prostředků v hotovosti na Dočasné uživatelské konto na místě
určeném k registraci a/nebo při výběru peněžních prostředků v hotovosti z Dočasného uživatelského konta povinen
na vyžádání předložit Provozovateli platný průkaz totožnosti. V případě nepředložení platného průkazu totožnosti je
Provozovatel oprávněn vklad či výběr hotovosti odmítnout dokud Účastník hazardní hry nepředloží platný průkaz
totožnosti. Provozovatel si vyhrazuje právo stanovit i další bezpečnostní opatření vztahující se k vkladům a výběrům
peněžních prostředků. Provozovatel je povinen zajistit, aby nedošlo k výplatě peněžních prostředků jiné osobě než
Účastníku hazardní hry, kterému bylo Dočasné uživatelské konto zřízeno.
7.11 Účastník hazardní hry není oprávněn využívat peněžní prostředky evidované na Kontě jiným způsobem (peněžní
transakce, legalizace původu peněžních prostředků, apod.), než výhradně k úhradě Sázky na Hazardní hry, resp.
k aktivní účasti na Hazardní hře. V případě, že Účastník hazardní hry z Konta opakovaně vybírá vložené peněžní
prostředky, aniž by sloužily k úhradě Sázky, má Provozovatel právo na náhradu všech nákladů vzniklých při
těchto transakcích, a to ve výši 15 % z příslušného vkladu a 15 % z příslušného výběru. Zda se jedná o vklad či
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výběr nesouvisející se sázkovou činností rozhodne Provozovatel nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů od
zadání pokynu k výběru Účastníkem hazardní hry. K náhradě nákladů je Provozovatel oprávněn využít peněžní
prostředky na Kontě Účastníka hazardní hry, který tuto povinnost porušil. V případě, že stav Konta bude
vykazovat záporný zůstatek, je Účastník hazardní hry povinen vzniklý dluh uhradit, a to nejpozději ve lhůtě
15 (patnácti) dnů, ode dne výzvy Provozovatele k úhradě vzniklého dluhu.
7.12 Dočasné uživatelské konto může být zrušeno jak na žádost Účastníka hazardní hry, tak ze strany Provozovatele
pro závažná porušení Herního plánu nebo v případě, kdy ze strany Účastníka hazardní hry dochází k poškozování
majetku Provozovatele nebo hrubého porušování dobrých mravů (viz dále čl. 7.12.2).
Provozovatel je povinen konkrétní důvod uvést ve výpovědi. Mimoto bude Dočasné uživatelské konto zrušeno
po uplynutí lhůty 90 dnů od jeho zřízení.
7.12.1 Účastník hazardní hry může kdykoli zažádat o zrušení Dočasného uživatelského konta, a to osobně
v kterémkoliv Herním prostoru nebo Pobočce Provozovatele. Žádosti je Provozovatel povinen vyhovět
neprodleně poté, co dojde k vybrání všech peněžních prostředků. V tomto případě se neuplatní
ustanovení čl. 7.10 tohoto Herního plánu a Účastník hazardní hry je oprávněn vybrat veškeré peněžní
prostředky včetně neprosázených vložených peněžních prostředků.
7.12.2 Provozovatel může na základě vlastního rozhodnutí přistoupit ke zrušení Dočasného uživatelského
konta, a to po prokázání závažných porušení ustanovení Herního plánu, poškozování majetku
Provozovatele nebo hrubého porušování dobrých mravů. Za to se považuje:
‒ propojení mezi jednotlivými Účastníky hazardní hry, respektive jejich Dočasnými uživatelskými konty
nebo Konty,
‒ jedna osoba má přístup k několika Dočasným uživatelským kontům/Kontům, nebo že více osob má
přístup k jednomu Dočasnému uživatelskému kontu/Kontu,
‒ propůjčení uživatelské karty a sdělení přihlašovacích údajů jiné osobě,
‒ ovlivnění hry, registračního či výplatního systému provozovatele (např. neoprávněným zásahem do
HW či SW Koncového zařízení, registračního systému provozovatele, a to ve všech stádiích této
trestné činnosti), a to i ve stádiu pokusu,
‒ znečištění, poškození, či zničení Koncového zařízení (úmyslný fyzický atak Koncového zařízení jako
např. mechanické rozbití obrazovky, či jiných částí Koncového zařízení, úmyslné nalití tekutiny do
Koncového zařízení jako takového, do akceptoru bankovek, akceptoru mincí či tiskárny),
‒ znečištění, poškození, či zničení vybavení Herního prostoru nebo Pobočky a obslužných prostorů
(např. toalet, či zařízení pro registraci a identifikaci Účastníků),
‒ nevhodné chování, které obtěžuje ostatní hosty (např. opilost, odhalování se, žádosti o poskytnutí
peněžních prostředků),
‒ fyzický atak obsluhy či ostatních hostů.
7.12.3 V případě, že jsou na Dočasném uživatelském kontě v okamžiku jeho zrušení evidovány nevyplacené
peněžní prostředky, budou automaticky zaslány na bankovní účet zaregistrovaný jako Bezhotovostní
platební metoda nebo na bankovní účet přiřazený k platební kartě zaregistrované jako Bezhotovostní
platební metoda. Pokud Účastník hazardní hry nebude mít zaregistrovánu Bezhotovostní platební metodu
nebo z jakéhokoliv důvodu nelze peněžní prostředky zaslat způsobem podle předchozí věty, bude Účastník
bezodkladně prostřednictvím kteréhokoliv kontaktního údaje, případně osobně, vyzván k vyzvednutí
zůstatku ve lhůtě 30 dnů osobně v kterékoli Provozovně, případně ke sdělení jedinečného identifikátoru
platebního prostředku, jehož je majitelem, na který mu bude poukázán zůstatek Dočasného uživatelského
konta. V případě, kdy nedojde ke sdělení platebního prostředku, bude zůstatek Účastníku poukázán
poštovní poukázkou. Provozovatel je oprávněn si z vrácených peněžních prostředků odečíst náklady
spojené s jejich zasláním poštovní poukázkou. V případě, že zaslání poštovní poukázkou není možné, je
Provozovatel povinen opakovat postup zasílání výzvy, a to prostřednictvím doporučeného dopisu na
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adresu bydliště, případně na korespondenční adresu Účastníka každých 12 měsíců do doby uplynutí lhůty
rozhodné pro promlčení bezdůvodného obohacení v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Provozovatel si ze zůstatku na Dočasném uživatelském kontu
odečte náklady účtované přepravcem na zaslání opakovaných výzev prostřednictvím doporučených
dopisů. Provozovatel není povinen peněžní prostředky poštovní poukázkou zaslat či vyzývat Účastníka
opakovaně prostřednictvím doporučeného dopisu v případě, že zůstatek na Dočasném uživatelském kontě
nepřevyšuje náklady účtované přepravcem na zaslání peněžních prostředků poštovní poukázkou, příp.
zaslání výzvy doporučeným dopisem. V případě zrušení Dočasného uživatelského konta v důsledku
uplynutí maximální zákonem stanovené doby, je možné odečíst náklady účtované přepravcem i na zaslání
první výzvy, pokud byla zaslána prostřednictvím doporučeného dopisu a neposílat první výzvu
prostřednictvím doporučeného dopisu, pokud zůstatek na Dočasném uživatelském kontě nepřevyšuje
náklady účtované přepravcem na zaslání doporučeného dopisu
7.12.4 V případě zrušení Dočasného uživatelského konta z důvodu prokázaného podvodného jednání dle
článku 7.11.2, ztrácí Účastník hazardní hry nárok na výplatu veškerých peněžních prostředků, které byly
podvodným jednáním dosaženy. Takové peněžní prostředky budou z Dočasného uživatelského konta
odečteny před jeho zrušením, o odečtení bude Účastník hazardní hry písemně informován.
7.13 Účastník hazardní hry má možnost Dočasné uživatelské konto zrušené Účastníkem hazardní hry nebo z důvodu
uplynutí lhůty 90 dnů opětovně aktivovat tak, že podstoupí novou Registraci a úspěšně ji dokončí.

8

KONTO

8.1

Po dokončení Registrace bude Účastníku hazardní hry, zřízeno Konto. Na Kontě jsou evidovány peněžní
prostředky Účastníka hazardní hry, zejména vklady, Sázky a Výhry, oddělené od peněžních prostředků ostatních
účastníků hazardní hry a Provozovatele, a to jak v měně Kč, tak v měně euro. Peněžní prostředky na Kontě
Účastníka hazardní hry nejsou úročeny. Každý Účastník hazardní hry je oprávněn mít u Provozovatele pouze
jedno Konto.

8.2

Pro účast na Internetové technické hře se Účastník hazardní hry na Konto přihlašuje svými uživatelskými údaji,
a to prostřednictvím Online aplikace. Pro účast na Technické hře se Účastník hazardní hry na Konto přihlašuje
vložením Uživatelské karty do Koncového zařízení.

8.3

Osobě zapsané v Rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách Provozovatel neumožní
zřízení Konta. Tuto osobu nelze vpustit do herního prostoru. Skutečnost, zda je Zájemce o registraci či Účastník
hazardní hry v Rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách zapsán ověřuje Provozovatel
dálkovým způsobem.
8.3.1 K ověření, zda je Účastník hazardní hry zapsán v rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na
hazardních hrách, dochází také při každém pokusu o přihlášení do Konta. V případě, že je zapsán, umožní
Provozovatel přihlášení s omezenou funkcionalitou, kdy Účastníku hazardní hry systém povolí pouze
úkony neumožňující účast na hazardní hře (výběr peněžních prostředků z Konta, uplatnění práva na výhru,
aktualizaci identifikačních či kontaktních údajů, změnu zaregistrovaného Bezhotovostní platební metody).
Účast na hazardní hře a vklady peněžních prostředků na Konto jsou systémově zamezeny.

8.4

Součástí Konta jsou dvě peněženky s oddělenými peněžními zůstatky:
8.4.1 Peněženka „Internet“ slouží k evidenci peněžních prostředků, zejména vkladů, výplat, Sázek a Výher
z hazardních her provozovaných prostřednictvím internetu;
8.4.2 Peněženka „Ostatní“ slouží k evidenci peněžních prostředků, zejména vkladů, výplat, Sázek a Výher
z hazardních her provozovaných v prostředí land‐based, tzn. v Herních prostorech Provozovatele.
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V peněžence jsou odděleně evidovány peněžní prostředky v CZK a v EUR. Provozovatel v rámci peněženky
neumožňuje převod peněžních prostředků z CZK na EUR a naopak.
8.4.3 Aktivní mohou být pouze zůstatky/peněženky takového typu hazardní hry, k níž se Účastník hazardní hry
řádně zaregistroval/dokončil Registraci.
8.5

Provozovatel umožňuje prostřednictvím Online aplikace převod peněžních prostředků v CZK mezi peněženkami,
a to do výše 5 000 Kč za 24 h. Peněžní prostředky v EUR mezi peněženkami převádět nelze. Do limitu pro převod
na peněženku „Internet“ se započítávají také vklady v hotovosti na tuto peněženku, do limitu pro převod
z peněženky „Internet“ se započítávají i výběry v hotovosti z této peněženky.

8.6

Vklady peněžních prostředků na Konto mohou být realizovány pouze následujícími způsoby:
8.6.1 Vklad peněžních prostředků v hotovosti v Herním prostoru nebo Pobočce prostřednictvím obsluhy na
místě určeném pro registraci, a to:
‒ na peněženku „Internet“ v maximální výši 5 000 Kč za 24 h,
‒ na peněženku „Ostatní“ pro osoby s místem pobytu na území ČR v maximální výši 270 000 Kč/10 000 EUR
za jeden kalendářní den,
‒ na peněženku „Ostatní“ pro osoby s místem pobytu mimo území ČR v neomezené výši.
Seznam vybraných Poboček s možností vkladu hotovosti je k dispozici na internetových stránkách
Provozovatele www.betorplus.cz.
8.6.2 Dotace Konta, resp. peněženky „Ostatní“ hotovostně prostřednictvím Koncového zařízení – převod je
Účastníku hazardní hry umožněn po zadání PINu vygenerovaného v průběhu Registrace;
8.6.3 Bezhotovostním převodem peněžních prostředků za použití aktivní Bezhotovostní platební metody. Pro
konverzní platby, kdy platební prostředek zaregistrovaný a aktivovaný jako Bezhotovostní platební
metoda, je veden v jiné měně, než kterou Účastník hazardní hry vkládá, se přepočet na požadovanou
měnu provádí směnným kurzem stanoveným ČNB ke dni provedení platby. Konečná částka vkladu může
být ponížena o bankovní poplatky spojené s konverzními platbami. Provozovatel stanoví částku strženého
poplatku procentuální sazbou, a to v maximální výši 5 % z příslušného vkladu. Na základě svého
rozhodnutí může Provozovatel od výběru poplatků zcela upustit

8.7

Provozovatel je povinen peněžní prostředky převedené na Konto v rozporu s tímto Herním plánem vrátit zpět.
To se nevztahuje na případy podle čl. 5.3.4. Vracené peněžní prostředky budou poníženy o poplatek účtovaný
poskytovatelem platebních služeb za poukázání peněžních prostředků zpět.

8.8

Výběry peněžních prostředků z Konta Účastníka hazardní hry mohou být realizovány pouze následujícími
způsoby:
8.8.1 Výběr peněžních prostředků v hotovosti v Herním prostoru nebo Pobočce prostřednictvím obsluhy na
místě určeném pro registraci, a to:
‒ z peněženky „Internet“ v maximální výši 5 000 Kč za 24 h,
‒ z peněženky „Ostatní“ v maximální výši 270 000 Kč/10 000 EUR za jeden kalendářní den.
Seznam vybraných Poboček s možností vkladu hotovosti je k dispozici na internetových stránkách
Provozovatele www.betorplus.cz.
8.8.2 Výběr z Konta, resp. peněženky „Ostatní“ prostřednictvím obsluhy po ukončení Technické hry na
Koncovém zařízení – výběr je Účastníku hazardní hry umožněn po zadání PINu vygenerovaného v průběhu
Registrace a přivoláním obsluhy, která po ověření peněžní prostředky vyplatí;
8.8.3 Výběr peněžních prostředků bezhotovostním převodem prostřednictvím aktivní Bezhotovostní platební
metody v Online aplikaci. S ohledem na technická omezení při výběrů z Konta je nutné, aby Účastník
hazardní hry měl v okamžiku žádosti o bezhotovostní výběr peněžních prostředků z Konta jako
Bezhotovostní platební metodu aktivován platební účet. Pro konverzní platby, kdy platební prostředek
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zaregistrovaný a aktivovaný jako Bezhotovostní platební metoda, je veden v jiné měně, než kterou
Účastník hazardní hry vybírá, se přepočet na požadovanou měnu provádí směnným kurzem stanoveným
ČNB ke dni provedení platby. Konečná částka výběru může být ponížena o bankovní poplatky spojené
s konverzními platbami. Provozovatel stanoví částku strženého poplatku procentuální sazbou, a to
v maximální výši 5 % z příslušného vkladu. Na základě svého rozhodnutí může Provozovatel od výběru
poplatků zcela upustit. Bezhotovostní platby budou Provozovatelem poukázány nejpozději do 14
(čtrnácti) dnů. Výplatu peněžních prostředků z Konta prostřednictvím aktivní Bezhotovostní platební
metody v částce nižší než 300 Kč/12 EUR je Provozovatel oprávněn odmítnout, a to s ohledem na výši
převáděné částky a náklady na takovou transakci. Tyto částky vybírá Účastník hazardní hry osobně
v Herním prostoru nebo Pobočce (seznam vybraných Poboček s možností výběru hotovosti je k dispozici
na internetových stránkách Provozovatele www.betorplus.cz).
8.9

Každý Účastník hazardní hry je při vkladu peněžních prostředků v hotovosti na Konto na místě určeném k registraci
a/nebo při výběru peněžních prostředků v hotovosti z Konta prostřednictvím obsluhy v Herním prostoru nebo
Pobočce Provozovatele povinen na vyžádání předložit Provozovateli platný průkaz totožnosti. V případě
nepředložení platného průkazu totožnosti je Provozovatel oprávněn vklad či výběr hotovosti odmítnout dokud
Účastník hazardní hry nepředloží platný průkaz totožnosti. Provozovatel si vyhrazuje právo stanovit i další
bezpečnostní opatření vztahující se k vkladům a výběrům peněžních prostředků. Provozovatel je povinen zajistit,
aby nedošlo k výplatě peněžních prostředků jiné osobě než Účastníku hazardní hry, kterému bylo Konto zřízeno.

8.10 Účastník hazardní hry není oprávněn využívat peněžní prostředky evidované na Kontě jiným způsobem (peněžní
transakce, legalizace původu peněžních prostředků, apod.), než výhradně k úhradě Sázky na Hazardní hry, resp.
k aktivní účasti na Hazardní hře. V případě, že Účastník hazardní hry z Konta opakovaně vybírá vložené peněžní
prostředky, aniž by sloužily k úhradě Sázky, má Provozovatel právo na náhradu všech nákladů vzniklých při
těchto transakcích, a to ve výši 15 % z příslušného vkladu a 15 % z příslušného výběru. Zda se jedná o vklad či
výběr nesouvisející se sázkovou činností rozhodne Provozovatel nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů od
zadání pokynu k výběru Účastníkem hazardní hry. K náhradě nákladů je Provozovatel oprávněn využít peněžní
prostředky na Kontě Účastníka hazardní hry, který tuto povinnost porušil. V případě, že stav Konta bude
vykazovat záporný zůstatek, je Účastník hazardní hry povinen vzniklý dluh uhradit, a to nejpozději ve lhůtě
15 (patnácti) dnů, ode dne výzvy Provozovatele k úhradě vzniklého dluhu.
8.11 V případě, že na Kontě nedojde k jakémukoliv pohybu po dobu delší než 12 měsíců, je oprávněn Provozovatel
takové Konto zablokovat. O takové skutečnosti je Provozovatel povinen Účastníka hazardní hry prokazatelně
vyrozumět prostřednictvím kontaktních údajů. Přihlášení do Konta Účastníkem hazardní hry je považováno za
pohyb na Kontě. Za pohyb na Kontě se nepovažuje změna ve vyhodnocení sázek, stržení jakýchkoli poplatků
nebo jiné další transakce provedené Provozovatelem, které nebyly provedeny na žádost Účastníka hazardní hry
nebo v souvislosti se sázkou uzavřenou Účastníkem hazardní hry. Konto nemůže být vyhodnoceno jako neaktivní
v případě, že byla prostřednictvím Konta uzavřena sázka, která ještě nebyla vyhodnocena.
8.12 Pokud je Konto vyhodnoceno jako neaktivní, je Provozovatel za účelem pokrytí nákladů se správou Konta
oprávněn strhávat z neaktivního Konta poplatek ve výši 10 Kč/0,35 EUR měsíčně, a to až do okamžiku opětovné
aktivace Konta, nejdéle do nulového zůstatku. Provedením jakéhokoli pohybu na Kontě (uzavření sázky, připsání
peněžních prostředků na Konto apod.) ze strany Účastníka hazardní hry se neaktivní Konto opětovně stane
aktivním a uvedený poplatek přestane být Provozovatelem strháván.
8.13 Konto může být zrušeno jak na žádost Účastníka hazardní hry, tak ze strany provozovatele pro závažná porušení
Všeobecných obchodních podmínek a Herního plánu nebo v případě, kdy ze strany Účastníka hazardní hry
dochází k poškozování majetku Provozovatele nebo hrubému porušování dobrých mravů. Provozovatel je
povinen konkrétní důvod uvést ve výpovědi.
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8.13.1 Účastník hazardní hry může kdykoli zažádat o zrušení Konta, a to v kterémkoli Herním prostoru nebo
Pobočce Provozovatele. Žádosti je Provozovatel povinen vyhovět neprodleně poté, co dojde k vybrání
všech peněžních prostředků z Konta. V tomto případě se neuplatní ustanovení čl. 8.9 tohoto Herního
plánu a Účastník hazardní hry je oprávněn vybrat veškeré peněžní prostředky včetně neprosázených
vložených peněžních prostředků.
8.13.2 Provozovatel může na základě vlastního rozhodnutí přistoupit ke zrušení Konta, a to po prokázání
následujících závažných porušení ustanovení Všeobecných obchodních podmínek a Herního plánu,
poškozování majetku Provozovatele nebo hrubého porušování dobrých mravů. Za to se považuje:
‒ propojení mezi jednotlivými Účastníky hazardní hry respektive jejich Dočasnými uživatelskými konty
nebo Konty,
‒ jedna osoba má přístup k několika Dočasným uživatelským kontům/Kontům, nebo že více osob má
přístup k jednomu Dočasnému uživatelskému kontu/Kontu,
‒ zveřejnění přihlašovacích údajů nebo jejich propůjčení jiné osobě
‒ propůjčení Uživatelské karty a sdělení PINu jiné osobě.
‒ ovlivnění hry, registračního či výplatního systému Provozovatele (např. neoprávněným zásahem do
HW či SW Koncového zařízení, registračního systému Provozovatele, a to ve všech stádiích této
trestné činnosti), a to i ve stádiu pokusu,
‒ znečištění, poškození, či zničení Koncového zařízení (úmyslný fyzický atak Koncového zařízení jako
např. mechanické rozbití obrazovky, či jiných částí Koncového zařízení, úmyslné nalití tekutiny do
Koncového zařízení jako takového, do akceptoru bankovek, akceptoru mincí či tiskárny),
‒ znečištění, poškození, či zničení vybavení Herního prostoru nebo Pobočky a obslužných prostorů
(např. toalet, či zařízení pro registraci a identifikaci Účastníků),
‒ nevhodné chování, které obtěžuje ostatní hosty (např. opilost, odhalování se, žádosti o poskytnutí
peněžních prostředků),
‒ fyzický atak obsluhy či ostatních hostů.
8.13.2.1 V případě, že jsou na Kontě v okamžiku jeho zrušení evidovány nevyplacené peněžní prostředky,
budou automaticky zaslány na bankovní účet zaregistrovaný jako Bezhotovostní platební
metoda nebo na bankovní účet přiřazený k platební kartě zaregistrované jako Bezhotovostní
platební metoda, jehož je majitelem. Pokud Účastník hazardní hry nebude mít zaregistrovánu
Bezhotovostní platební metodu nebo z jakéhokoliv důvodu nelze peněžní prostředky zaslat
způsobem podle předchozí věty, bude Účastník bezodkladně prostřednictvím kteréhokoliv
kontaktního údaje, případně osobně, vyzván k vyzvednutí zůstatku ve lhůtě 30 dnů osobně
v kterémkoliv Herním prostoru nebo Pobočce, případně ke sdělení jedinečného identifikátoru
platebního prostředku, jehož je majitelem, na který mu bude poukázán zůstatek Konta.
V případě, kdy nedojde ke sdělení platebního prostředku, bude zůstatek Účastníku poukázán
poštovní poukázkou na adresu bydliště Účastníka hazardní hry. Provozovatel je oprávněn si
z vrácených peněžních prostředků náklady spojené s jejich zasláním poštovní poukázkou.
V případě, že zaslání poštovní poukázkou není možné, je Provozovatel povinen opakovat postup
zasílání výzvy, a to prostřednictvím doporučeného dopisu na adresu bydliště, případně na
korespondenční adresu Účastníka každých 12 měsíců do doby uplynutí lhůty rozhodné pro
promlčení bezdůvodného obohacení v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů. Provozovatel si ze zůstatku na Kontě odečte náklady účtované
přepravcem na zaslání opakovaných výzev prostřednictvím doporučených dopisů. Provozovatel
není povinen peněžní prostředky poštovní poukázkou zaslat či vyzývat Účastníka hazardní hry
opakovaně prostřednictvím doporučeného dopisu v případě, že zůstatek na Kontě nepřevyšuje
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náklady účtované přepravcem na zaslání peněžních prostředků poštovní poukázkou, příp. zaslání
výzvy doporučeným dopisem.
8.13.2.2 V případě zrušení Konta z důvodu prokázaného podvodného jednání dle tohoto článku, ztrácí
Účastník hazardní hry nárok na výplatu veškerých peněžních prostředků, které byly podvodným
jednáním dosaženy. Takové peněžní prostředky budou z Konta odečteny před jeho zrušením, o
odečtení peněžních prostředků bude Účastník hazardní hry písemně informován.
8.14 Účastník hazardní hry má možnost Konto zrušené Účastníkem hazardní hry opětovně aktivovat tak, že podstoupí
novou Registraci a úspěšně ji dokončí.

9

UZAVÍRÁNÍ SÁZEK NA INTERNETOVOU TECHNICKOU HRU

9.1

Uzavírání sázek na Internetovou technickou hru je možné provádět pomocí Online aplikace dostupné na
internetových stránkách Provozovatele. Herní měnou je Kč. Provozovatel umožní Účastníku hazardní hry účast
na Internetových technických hrách, které jsou součástí tohoto herního plánu.

9.2

Podmínkou pro Uzavření sázky na Internetovou technickou hru je přihlášení do Online aplikace Provozovatele,
a to vyplněním uživatelských údajů Účastníka hazardní hry. Po přihlášení Účastníka hazardní hry do Online
aplikace Provozovatele je možné vybrat Internetovou technickou hru, které se má Účastník hazardní hry
účastnit. Pravidla jednotlivých Internetových technických her a způsob hry pro každou jednotlivou Internetovou
technickou hru jsou součástí tohoto herního plánu.

9.3

Každému Účastníku hazardní hry je veden záznam o jeho herních aktivitách na Internetových technických hrách.
Záznam je zobrazen po přihlášení do Online aplikace. V přehledu jsou uvedeny všechny Uzavřené sázky na
Internetové technické hry.

9.4

Sázka na Internetovou technickou hru je Účastníkem hazardní hry uhrazena odečtením příslušné peněžní částky
z Konta v okamžiku zahájení herního kola Internetové technické hry. Provozovatel má právo příjem Sázek na
jakoukoliv z Internetových technických her kdykoliv pozastavit, a to i bez uvedení důvodu.

9.5

V rámci Online aplikace je pro každou Internetovou technickou hru dostupná nápověda. V případě rozporu mezi
konkrétní nápovědou a pravidly příslušné Internetové technické hry upravenými v tomto Herním plánu, mají
přednost ustanovení tohoto Herního plánu. Terminologie použitá v nápovědě, v tomto Herním plánu, resp.
v konkrétní Internetové technické hře, může vykazovat drobné odlišnosti, nicméně její význam je vždy zachován
a je zřejmý. Výše Sázky pro jednotlivé Internetové technické hry je vždy uvedena v českých korunách. V případě
jakýchkoliv pochybností Účastníka hazardní hry o významu či smyslu nápovědy nebo terminologie použité v
konkrétní Internetové technické hře je Účastník hazardní hry povinen předem kontaktovat Provozovatele a
požadovat upřesnění.
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UZAVÍRÁNÍ SÁZEK NA TECHNICKOU HRU

10.1 Uzavírání sázek na Technickou hru je možné provádět pouze prostřednictvím Koncového zařízení Provozovatele.
Herní měnou je Kč nebo euro. Provozovatel umožní Účastníku hazardní hry účast na Technických hrách, které
jsou součástí tohoto herního plánu.
10.2 Podmínkou pro Uzavření sázky na Technickou hru je přihlášení do Koncového zařízení Provozovatele, a to
vložením Uživatelské karty Účastníka hazardní hry. Po vložení Uživatelské karty dojde dálkovým způsobem
k ověření, zda Účastník hazardní hry není zapsán v rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních
hrách. V případě, že je Účastník hazardní hry v RVO zapsán, bude mu účast na hazardní hře znemožněna. Po
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přihlášení je možné prostřednictvím Koncového zařízení vložit peněžní prostředky na Konto/Dočasné uživatelské
konto. Vložené peněžní prostředky se zobrazí v poli kredit. Dále je možné převést peněžní prostředky
z peněženky „Ostatní“ Konta/Dočasného uživatelského konta do pole kredit, zobrazeném na Koncovém zařízení.
Následně může Účastník hazardní hry zvolit Technickou hru, které se chce účastnit. Pravidla jednotlivých
Technických her a způsob hry pro každou jednotlivou Technickou hru jsou součástí tohoto Herního plánu.
Odhlášení z Konta/Dočasného uživatelského konta Technické hry se uskuteční stisknutím tlačítka „Odhlásit“ na
Koncovém zařízení nebo vysunutím Uživatelské karty. Pokud jsou v okamžiku odhlášení v poli kredit evidovány
peněžní prostředky, budou vyplaceny v souladu s čl. 12.3 tohoto Herního plánu.
10.3 Každému Účastníku hazardní hry je veden záznam o jeho herních aktivitách na Technických hrách. Záznam je
možné zobrazit v Online aplikaci. V přehledu jsou uvedeny všechny Sázky uzavřené na Technické hry.
10.4 Sázka na Technickou hru je Účastníkem hazardní hry uhrazena odečtením příslušné peněžní částky zůstatku
kreditu v okamžiku zahájení herního kola Technické hry. Provozovatel má právo příjem Sázek na jakoukoliv
z Technických her kdykoliv pozastavit, a to i bez uvedení důvodu.
10.5 Provozovatel provádí identifikaci každého návštěvníka při jeho vstupu do Herního prostoru, kdy zároveň ověřuje
jeho věk. Za účelem vedení evidence je návštěvník povinen prokázat svoji totožnost, způsob provádění
identifikace a uchovávání údajů se řídí AML. Provozovatel vede denní evidenci všech návštěvníků.
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LIMITY INTERNETOVÉ TECHNICKÉ HRY A TECHNICKÉ HRY

11.1 Všechny limity Internetových technických her a Technických her, a to včetně (a) minimální a maximální výše Sázky
na jedno kolo Internetové technické hry nebo Technické hry, (b) limitu statistické průměrné hodinové prohry na
jednu Internetovou technickou hru, (c) výše minimálního výherního podílu jsou uvedeny u jednotlivých popisů
Internetových technických her a Technických her, které jsou součástí tohoto herního plánu.
11.2 Maximální Výhra v rámci jednoho Herního kola Internetové technické hry nebo Technické hry je vždy stanovena
jako maximální částka, kterou vyžaduje Zákon o hazardních hrách.
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VÝPLATA VÝHRY, NÁROK NA VÝHRU A VÝPLATA PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ

12.1 Účastník hazardní hry má nárok na Výhru v případě, že dosáhl výherní kombinaci, která je nutná dle pravidel
příslušné Internetové technické hry nebo Technické hry k dosažení Výhry a zároveň nebyl porušen žádným
způsobem tento Herní plán.
12.2 Výhra z Internetové technické hry je připisována na Konto Účastníka hazardní hry bezprostředně poté, co jsou
splněny podmínky nároku na Výhru, nejpozději do 60 dnů ode dne vzniku nároku na výhru. Výplatou Výhry se
rozumí připsání peněžní částky odpovídající Výhře na Konto Účastníka hazardní hry.
12.3 Výplatou Výhry z Technické hry se rozumí připsání peněžních prostředků na Konto/Dočasné uživatelské konto,
respektive do pole kredit. Výplata Výhry z Technické hry je realizována automaticky bezprostředně poté, co jsou
splněny podmínky nároku na Výhru, nejpozději do 60 dnů ode dne vzniku nároku na výhru. Peněžní prostředky
evidované v poli kredit lze vyplatit v hotovosti prostřednictvím obsluhy Herního prostoru nebo převést do pole
zůstatku Konta/Dočasného uživatelského konta Účastníka hazardní hry.
12.3.1 Výplata peněžních prostředků v hotovosti se uskutečňuje ihned v Herním prostoru, kde byl požadavek
na výplatu vznesen. Pokud není z jakýchkoli důvodů možné peněžní prostředky vyplatit, vystaví
odpovědný pracovník Herního prostoru Účastníku hazardní hry potvrzení o nevyplacení peněžních
prostředků a dohodne s ním náhradní termín výplaty (od kdy bude možné peněžní prostředky vyplatit)
nebo budou peněžní prostředky vyplaceny bezhotovostně prostřednictvím aktivní Bezhotovostní
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platební metody. Na žádost Účastníka hazardní hry je možné nevyplacené peněžní prostředky
pocházející z Technické hry zaslat bezhotovostně na jeho bankovní účet.
12.3.2 Výplaty peněžních prostředků z Konta/Dočasného uživatelského konta se uskutečňují nejpozději v níže
uvedených termínech:
‒ do 99 999 Kč/3 999,99 EUR se vyplácí nejpozději do 3 kalendářních dnů,
‒ od 100 000 Kč/4 000 EUR do 499 999 Kč/19 999,99 EUR se vyplácí nejpozději do 15 kalendářních dnů,
‒ od 500 000 Kč/20 000 EUR do 1 999 999 Kč/79 999,99 EUR se vyplácí nejpozději do 30 kalendářních dnů,
‒ nad 2 000 000 Kč/80 000 EUR se vyplácí nejpozději do 60 kalendářních dnů.
Peněžní prostředky v hotovosti v měně Kč lze vyplatit pouze do výše 270 000 Kč za jeden kalendářní den. Peněžní
prostředky v hotovosti v měně euro lze vyplatit pouze do výše odpovídající částce 270 000 Kč za jeden kalendářní
den. Přepočet se provádí směnným kurzem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou a platným ke
dni provedení platby.
12.4 V situaci, že na Konto/Dočasné uživatelské konto bude neoprávněně připsána Výhra, je Provozovatel oprávněn
tuto chybně připsanou Výhru odečíst, a to v případě, že Účastníku hazardní hry bylo prokazatelně známo, že
Výhra byla na Konto/Dočasné uživatelské konto připsána neoprávněně. O takovém odečtení Výhry bude
Účastník hazardní hry vyrozuměn. Pokud se Konto/Dočasné uživatelské konto Účastníka hazardní hry dostane
do záporného zůstatku, je Účastník hazardní hry povinen vzniklý dluh uhradit, a to nejpozději do 15 (patnácti)
dnů od výzvy Provozovatele. Provozovatel je oprávněn dočasně zablokovat Účastníkovi hazardní hry
Konto/Dočasné uživatelské konto do doby, než bude jeho dluh uhrazen. V případě, že Účastník hazardní hry
neuhradí vzniklý dluh ve stanovené lhůtě, vyhrazuje si Provozovatel právo Smlouvu vypovědět a uplatňovat
veškeré dostupné právní prostředky k vymožení dlužné částky.
12.5 Provozovatel může pozastavit výplatu peněžních prostředků Účastníka hazardní hry, pokud bude mít důvodné
pochybnosti o regulérnosti hry, a to nejdéle na dobu 60 dnů ode dne požadavku na výplatu peněžních prostředků.
Provozovatel je rovněž oprávněn pozastavit výplatu Výhry Účastníka hazardní hry v případě, že vyhodnotí konání
Účastníka hazardní hry jako podezřelý obchod ve smyslu AML, a to maximálně po dobu stanovenou AML.
13

STÍŽNOSTI A REKLAMACE

13.1 Účastník hazardní hry je povinen kontrolovat správnost veškerých transakcí na svém Kontě/Dočasném
uživatelském kontě. Ve vlastním zájmu Účastníka hazardní hry je, aby Provozovatele informoval o veškerých
nesrovnalostech týkajících se těchto transakcí.
13.2 Účastníci hazardní hry jsou oprávněni podávat stížnosti nebo reklamace vždy nejpozději do 6 (šesti) měsíců od
vzniku rozhodné skutečnosti, která je důvodem stížnosti nebo reklamace. Tím není dotčeno právo na uplatnění
nároku na výhru ve lhůtě 1 roku, pokud by nedošlo k připsání Výhry automaticky. Každá taková stížnost nebo
reklamace musí být Provozovateli doručena nejpozději poslední den lhůty pro její podání dle tohoto článku.
13.3 Stížnost nebo reklamace musí obsahovat identifikační údaje Účastníka hazardní hry (jméno, příjmení, datum
narození, tel. číslo a e‐mail), název Internetové technické hry nebo Technické hry, čas reklamované události,
příp. reklamovanou částku a samotný popis stížnosti nebo reklamace.
13.4 Stížnost nebo reklamaci týkající se Internetové technické hry dle tohoto Herního plánu je Účastník hazardní hry
povinen zaslat Provozovateli e‐mailem na adresu zákaznické podpory podpora@betorplus.cz nebo písemně na
adresu Provozovatele. Stížnost nebo reklamaci týkající se Technické hry provozované dle tohoto Herního plánu
je Účastník hazardní hry povinen podat u obsluhy Herního prostoru, na níž došlo k rozhodné skutečnosti.
Účastník hazardní hry obdrží potvrzení o přijetí reklamace stejným způsobem, jakým byla reklamace podána.
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13.5 Důvody k reklamaci jsou zejména následující:
o ze strany Provozovatele došlo vlivem přerušení spojení, příp. poruchy Online aplikace k porušení
ustanovení Herního plánu nebo Všeobecných obchodních podmínek;
o Účastníku hazardní hry nebyla řádně připsána vložená částka;
o Účastník hazardní hry rozporuje vsazenou částku nebo průběh hry;
o Účastníku hazardní hry nebyla připsána dosažená výhra;
o Účastník hazardní hry rozporuje stržení neoprávněně připsané výhry;
o Účastník hazardní hry se domnívá, že jeho Konto/Dočasné uživatelské konto bylo zablokováno nebo
deaktivováno neoprávněně;
o Účastník hazardní hry má podezření na napadení svého Konta/Dočasného uživatelského konta
neoprávněným uživatelem.
13.6 Pro vyhodnocování stížnosti nebo reklamace jsou určující údaje uložené v centrálním systému Provozovatele.
13.7 Provozovatel odůvodněnou reklamaci či stížnost prošetří a do 30 (třiceti) dnů oznámí Účastníku hazardní hry
výsledek.
13.8 V případě, že Účastník hazardní hry nesouhlasí s vyřízením reklamace Provozovatelem dle příslušného Herního
plánu, má v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní
řešení sporu. Mimosoudní řešení sporu se zahajuje na základě návrhu Účastníka hazardní hry podaného u České
obchodní inspekce – podrobnější informace lze nalézt na webových stánkách www.coi.cz.

14

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1 Účastník hazardní hry je povinen dodržovat kromě ustanovení tohoto Herního plánu také veškeré obecně
závazné předpisy, které se na jeho účast na Internetové technické hře a Technické hře vztahují.
14.2 V případech, na které není v tomto Herním plánu pamatováno nebo v případech sporů způsobených rozdílným
výkladem tohoto Herního plánu, se musí Účastník hazardní hry podrobit rozhodnutí Provozovatele a takové
rozhodnutí je pro Účastníka hazardní hry závazné. V případě, že se spor mezi Účastníkem hazardní hry
a Provozovatelem nepodaří vyřešit smírnou cestou, jsou pro řešení sporů příslušné věcně a místně příslušné
soudy České republiky s rozhodným právem České republiky.
14.3 Účastník hazardní hry bere na vědomí, že Provozovatel je v případech stanovených AML, resp. Zákonem
o hazardních hrách, povinen zjišťovat a evidovat jeho osobní údaje.
14.4 Provozovatel se zavazuje zachovávat veškeré údaje o Účastnících hazardní hry a jejich aktivitách v tajnosti.
Výjimku tvoří případy stanovené v Zákoně o hazardních hrách a také případy, kdy Účastníci hazardní hry písemně
zprostí provozovatele povinnosti mlčenlivosti. (Povinnosti mlčenlivosti Účastníkem hazardní hry nelze
Provozovatele zprostit dříve, než je známo, zda Účastník hazardní hry získal Výhru v souladu s Herním plánem.)
14.5 Tento Herní plán nabývá účinnosti dnem právní moci rozhodnutí Ministerstva financí České republiky, ve kterém
byl tento Herní plán schválen.
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AFTER DARK
AFTER DARK je 5 válcová hra (3 symboly na válec) s 5 výherními liniemi. Hra obsahuje divoký symbol " WILD " (Tesáky)
a extra multiplikátor výher.

HERNÍ SYMBOLY
9 (Devítka)

Vrána

10 (Desítka)

Kočka

J (Kluk)

Kozel

Q (Královna)

Netopýr

K (Král)

Upír

A (Eso)

Tesáky
Divoký symbol

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí
celkovou sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte
u každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí
tlačítka START, nebo pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také
možnost zahájit novou hru roztočením válců kliknutím kurzoru myši nebo dotykem prstu přímo na válce na obrazovce.
Pokud se na válcích na konci každého herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky, pak hráč
získává výhru dle výherní tabulky pro danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není dosažena
žádná výherní kombinace, je herní kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola.

PODSTATA HRY
Minimálně 2 nebo více shodných symbolů (jeden symbol na válec) na prvních 2 až 5 sousedících válcích zleva a na 1 z
5 výherních linií tvoří výherní kombinaci. Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány pouze zleva doprava, počínaje
na válci nejvíce vlevo. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie.

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY
Divoký symbol
Symbol "TESÁKY" je divoký symbol, který se rozepíná napříč všemi řadami na aktuálním válci a nahrazuje
tak jakýkoliv jiný symbol pouze v případě, že je součástí libovolné výherní kombinace alespoň na
1 z 5 výherních linií.
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Multiplikátor výhry
Výhry ze symbolů Q, J, 10, 9 jsou násobeny extra multiplikátorem při následujících výherních kombinacích:
5x VÝHRA

4x VÝHRA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Jiný
symbol

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Jiný
symbol

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Jiný
symbol

3x VÝHRA
X

X

X

Jiný
symbol

Jiný
symbol

X

X

X

Jiný
symbol

Jiný
symbol

X

X

X

Jiný
symbol

Jiný
symbol

STRUČNÝ SOUHRN
‒ 5 válců, 3 řádky a 5 výherních linií.
‒ Maximální sázka 1 000,‐ Kč.
‒ Všechny výherní kombinace jsou vypláceny pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo.
‒ Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie.
‒ Divoký symbol "WILD" (Tesáky) expanduje přes všechny řady na aktuálním válci a nahrazuje tak jakýkoliv jiný symbol
pouze v případě, že je součástí jakékoli výherní kombinace alespoň na 1 z 5 výherních linií.
‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají.

JMENOVITÉ HODNOTY:
‒ maximální sázka:
‒ maximální výhra:
‒ výherní podíl:
‒ statistická průměrná hodinová prohra:

1 000 Kč
500 000 Kč
94 % až 97 %
54 000 Kč až 108 000 Kč

VÝHERNÍ TABULKA
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 1 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná v rámci
hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky.
5x

4x

3x

2x

Upír

500

128

16

8

Netopýr

256

32

12

6
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5x

4x

3x

2x

Koza

128

16

8

4

Kočka

64

12

6

3

Vrána

32

8

4

×

A (Eso)

16

6

3

×

K (Král)

16

6

3

×

Q (Královna)

8

4

2

×

J (Kluk)

8

4

2

×

10 (Desítka)

4

2

1

×

9 (Devítka)

4

2

1

x

FUNKCE TLAČÍTEK
START
Spustit hru

Autostart
Režim automatické hry

Změnit výši sázky
Držet pro nastavení sázky

Menu
Otevřít nabídku možností hry

Zavřít menu
Zavřít nabídku možností

Nastavení
Nastavení hry

Výherní tabulka
Výhry pro aktuální výši sázky

Herní pravidla
Popis a pravidla hry

Hlasitost
Nastavení hlasitosti hry

Konec
Ukončit hru a zpět
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FUNKCE TLAČÍTEK – mobilní telefon nebo tablet
Start

Autostart

Držet pro Autostart

Deaktivace autostartu

Zvýšit výši sázky

Snížit výši sázky

Držet pro nastavení sázky

Držet pro nastavení sázky

Sázka na linii

Menu

Otevřít nastavení sázky

Otevřít nabídku možností hry

Zavřít menu

Nastavení

Zavřít nabídku možností

Nastavení hry

Výherní tabulka

Herní pravidla

Výhry pro aktuální výši sázky

Popis a pravidla hry

Hlasitost

Konec

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

FUNKCE TLAČÍTEK – klávesové zkratky
Mezerník

Enter

Spustit hru (1)

Spustit hru (2)

Podržte Mezerník

Podržte Enter

Režim automatické hry (1)

Režim automatické hry (2)

Mezerník

Enter

Deaktivace autostartu (1)

Deaktivace autostartu (2)

Šipka nahoru

Šipka dolů

Zvýšit výši sázky

Snížit výši sázky

Podržte Šipku nahoru

Podržte Šipku dolů

Maximální výše sázky

Minimální výše sázky

Klávesa I

Klávesa P

Herní pravidla

Výherní tabulka

Klávesa V

Klávesa Q

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět
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BIG SHOW
BIG SHOW je 3 válcová videohra se 3 řadami a 5 výherními liniemi. Hra obsahuje divoký symbol "TANEČNICE", mystery
symbol "ZVONKY", náhodnou výhru "MYSTERY WIN", bonusovou hru "BONUS FREE SPINS" a multiplikátory výher.

HERNÍ SYMBOLY
Třešně

77
Dvojitá sedmička

Citrón

Zvonky
Mystery symbol

Pomeranč

Tanečnice (vrch)
Divoký symbol

Švestka

Tanečnice (střed)
Divoký symbol

Hrozen

Tanečnice (spodek)
Divoký symbol

Meloun

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí
celkovou sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte
u každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí
tlačítka START, nebo pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také
možnost zahájit novou hru roztočením válců kliknutím kurzoru myši nebo dotykem prstu přímo na válce na obrazovce.
Pokud se na válcích na konci každého herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky, pak hráč
získává výhru dle výherní tabulky pro danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není dosažena
žádná výherní kombinace, je herní kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola.

PODSTATA HRY
Minimálně 3 shodné symboly (jeden symbol na válec) napříč všemi 3 válci a na minimálně 1 z 5 výherních linií tvoří
výherní kombinaci. Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo.
Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie.

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY
Divoký symbol
Symbol "TANEČNICE" je divoký symbol rozdělený do 3 částí (horní, střední a spodní). Každá z jeho částí
nahrazuje jakýkoliv jiný symbol na aktuálním válci, kromě mystery symbolu "ZVONKY", pouze tehdy, pokud
je součástí výherní kombinace na alespoň 1 z 5 výherních linií. Každá aktivní část divokého symbolu
"TANEČNICE" na jakémkoliv válci a na jakékoliv aktivní výherní linii násobí výhru dle multiplikátoru
specificky přiřazeného ke každé třetině, který zkříží výherní linii (horní část: 3x, střední část: 2x, spodní část:
1x).
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DIVOKÝ symbol

" třetiny "
ultiplikátor výhry

3x

2x

1x

Bonus Free Spins
3 kompletní symboly "TANEČNICE", každý zcela pokrývající celý samostatný válec, aktivují bonusovou hru "BONUS FREE
SPINS", která odmění hráče 15 bonusovými otočeními zdarma. Během bonusové hry může být dosaženo jakékoliv
výherní kombinace až na 27 výherních liniích, v režimu "criss‐cross". Dalších 15 bonusových otočení zdarma lze vyhrát
během aktivní bonusové hry. Všechny výhry v rámci bonusové hry jsou automaticky přidány do globálního FREE BANK,
který je automaticky přidán ke kreditům hráče v poli KREDIT na konci bonusové hry. Pro účely výpočtu výhry v rámci
bonusových otočení se použije výše sázky z herního kola, v rámci kterého byla bonusová otočení spuštěna.
Mystery symbol
3 mystery symboly "ZVONKY" napříč všemi 3 válci na jakékoliv pozici aktivují bonus "MYSTERY WIN"
s náhodnou výhrou, jejiž hodnot je určena v rozmezí minimální a maximální možné výhry dle výherní tabulky
pro aktuální výši sázky.

STRUČNÝ SOUHRN
‒ 3 válce, 3 řádky a 5 výherních linií.
‒ Maximální sázka 1 000,‐ Kč.
‒ Všechny výherní kombinace jsou vypláceny pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo.
‒ Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie.
‒ Symbol "TANEČNICE" je divoký symbol rozdělený do 3 částí (horní, střední a spodní) a každá část nahrazuje jakýkoliv
jiný symbol kromě mystery symbolu "ZVONY".
‒ Každá část (třetina) divokého symbolu "TANEČNICE", která se křižuje s aktivní výherní linii, násobí výhru dle
přiřazeného multiplikátoru, a to: horní část: 3x, střední část: 2x, spodní část: 1x.
‒ 3 kompletní symboly "TANEČNICE", každý zcela pokrývající celý samostatný válec, aktivují bonusovou hru "BONUS
FREE SPINS" s 15 bonusovými otočeními zdarma.
‒ Během bonusové hry může být dosaženo jakékoliv výherní kombinace až na 27 výherních linií, v režimu "criss‐cross".
‒ Tři mystery symboly "ZVONKY" napříč všemi 3 válci na jakékoliv pozici aktivují bonus "MYSTERY WIN" s náhodnou
výhrou.
‒ Bonusová hra a rozhodování sázejícího neovlivňují výši výherního podílu.
‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají.

VÝHERNÍ TABULKA
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 1 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná v rámci
hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky.
3x
Zvonky (Mystery symbol)
77 (Dvojitá sedmička)

2–100
100
‐ 7 ‐

3x
Melouny

60

Hrozny

20

Švestky

8

Pomeranče

6

Citróny

4

Třešně

2

JMENOVITÉ HODNOTY
‒
‒
‒
‒

maximální sázka:
maximální výhra:
výherní podíl:
statistická průměrná hodinová prohra:

1 000 Kč
314 000 Kč
94 % až 97 %
54 000 až 108 000 Kč

FUNKCE TLAČÍTEK
Start

Autostart

Spustit hru

Režim automatické hry

Změnit výši sázky

Menu

Držet pro nastavení sázky

Otevřít nabídku možností hry

Zavřít menu

Nastavení

Zavřít nabídku možností

Nastavení hry

Výherní tabulka

Herní pravidla

Výhry pro aktuální výši sázky

Popis a pravidla hry

Hlasitost

Konec

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

FUNKCE TLAČÍTEK – mobilní telefon nebo tablet
Start

Autostart

Držet pro Autostart

Deaktivace autostartu

Zvýšit výši sázky

Snížit výši sázky

Držet pro nastavení sázky

Držet pro nastavení sázky
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Sázka na linii

Menu

Otevřít nastavení sázky

Otevřít nabídku možností hry

Zavřít menu

Nastavení

Zavřít nabídku možností

Nastavení hry

Výherní tabulka

Herní pravidla

Výhry pro aktuální výši sázky

Popis a pravidla hry

Hlasitost

Konec

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

FUNKCE TLAČÍTEK – klávesové zkratky
Mezerník

Enter

Spustit hru (1)

Spustit hru (2)

Podržte Mezerník

Podržte Enter

Režim automatické hry (1)

Režim automatické hry (2)

Mezerník

Enter

Deaktivace autostartu (1)

Deaktivace autostartu (2)

Šipka nahoru

Šipka dolů

Zvýšit výši sázky

Snížit výši sázky

Podržte Šipku nahoru

Podržte Šipku dolů

Maximální výše sázky

Minimální výše sázky

Klávesa I

Klávesa P

Herní pravidla

Výherní tabulka

Klávesa V

Klávesa Q

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

BLACK PEARL
Hra BLACK PEARL má 5 válců (3 symboly na 1 válec), 3 řady a libovolnou volbou aktivních výherních linií v rozmezí od
1, 3, 5, 7 nebo 9 výherních linií na herní kolo. Hra obsahuje divoký symbol "WILD" (Černá perla s nápisem), bonusový
"scatter" symbol (Černá perla v mušli), bonusová otočení zdarma a extra multiplikátor výher.
Hráč má možnost zvolit si počet aktivních výherních linií z rozmezí 1, 3, 5, 7 nebo 9 výherních linií na jedno herní
kolo. Hráč může vsadit jakoukoliv částku počínajíc od 1,‐ Kč na jednu výherní linii až po maximální možnou sázku
180,‐ Kč na všechny výherní linie (tedy 20,‐ Kč na jednu výherní lini). Celková sázka na jedno herní kolo je rovna
násobku všech současně aktivních výherních linií v políčku LINIE a aktuální výše sázky na jednu výherní linii v políčku
SÁZKA NA LINII.
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HERNÍ SYMBOLY
Medúza
Číslice „9“ (Devítka)

Chobotnice
Písmeno „A“ (Eso)

Ryba
Číslice „10“ (Desítka)

Mořský koník

Delfín
Písmeno „J“ (Kluk)

Černá perla v mušli
Bonusový scatter symbol

Krab
Písmeno „Q“ (Královna)

Černá perla s nápisem
Divoký symbol

Želva
Písmeno „K“ (Král)

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku v políčku SÁZKA.
Sázka je volena na jednu linii, kdy sázka do hry se vypočte vynásobením zvoleného počtu linií a navolené sázky na jednu
linii. Sázka vyobrazená v políčku SÁZKA se vztahuje na všechny výherní linie, které jsou aktuálně aktivní (zvoleny) na
jedno herní kolo po obou stranách obrazovky. Minimální (tedy výchozí) počet aktivních výherních linií je 1 linie
a maximální počet aktivních výherních linií na jedno herní kolo je 9. Počet aktivních výherních linií na jedno herní kolo
lze měnit stisknutím příslušného čísla dle počtu výherních linií po obou stranách obrazovky.
Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA NA LINII a stlačení tlačítka START se celková sázka odečte u každé nové
hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí tlačítka START,
nebo pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také možnost zahájit
novou hru roztočením válců kliknutím kurzorem myši nebo dotykem prstu přímo na válce na obrazovce. Pokud se na
válcích na konci každého herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky, pak hráč získává výhru dle
výherní tabulky pro danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není dosažena žádná výherní
kombinace, je herní kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola.

PODSTATA HRY
Minimálně 2 nebo více shodných symbolů (jeden symbol na válec) na prvních 2 až 5 sousedících válcích zleva a na
minimálně 1 ze všech aktivních výherních linií tvoří výherní kombinaci. Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány
pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé
výherní linie.

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY
Divoký symbol
Symbol "ČERNÁ PERLA S NÁPISEM" se promění v divoký symbol "WILD" pouze v případě, je‐li součástí
výherní kombinace na minimálně jedné aktivní výherní linii. Výherní kombinace obsahující divoký symbol
jsou zdvojnásobeny. 3 nebo více sousedících divokých symbolů "ČERNÁ PERLA S NÁPISEM" na jakékoliv
výherní linii vytváří běžnou výherní kombinaci s výhrou založenou na výherní tabulce pro aktuální sázku.
Scatter symbol
Bonusový scatter symbol "ČERNÁ PERLA V MUŠLI" se objevuje na všech válcích a na jakékoliv pozici. Dva a více
bonusových scatter symbolů vedle sebe a nebo na jakékoli výherní linii vytváří běžnou výherní kombinaci dle
výherní tabulky. Tři a více bonusových scatter symbolů, každý na samostatném válci a na jakékoli pozici, aktivují
bonusovou hru "FREE SPINS" s šancí získat 5, 10, 15, 20 nebo až 25 bonusových otočení zdarma. V případě, že
tyto symboly také sousedí vedle sebe na výherní linii, pak hráč získává kromě bonusové hry i výhru z výherní
‐ 10 ‐

tabulky pro aktuální výši sázky. Na začátku bonusové hry je hráči nabídnuto pět mušlí s neznámým náhodným
počtem bonusových otočení zdarma, ze kterých si musí hráč jednu vybrat. Počet bonusových otočení zdarma je
rovný počtu bonusových otočení z vybrané mušle. Počet aktivních výherních linií v bonusove hře je shodný
s počtem liníí z herního kola/hry, v rámci kterého byla bonusová hra spuštěna. Všechny výhry dosažené v jedné
bonusové otočce jsou automaticky násobeny 3x a přidány do globálního FREE BANK, který je automaticky přidán
ke kreditům hráče v poli KREDIT na konci bonusové hry. Dalších 5, 10, 15, 20 nebo 25 bonusových otočení
zdarma je možné vyhrát v průběhu každé aktivní bonusové hry. Pro účely výpočtu výhry v rámci bonusových
otočení se použije výše sázky z herního kola, v rámci kterého byla bonusová otočení spuštěna.

STRUČNÝ SOUHRN
‒ 5 válců, 3 řádky a volba 1, 3, 5, 7 nebo 9 výherních linií na herní kolo.
‒ Maximální sázka na jednu linii je 20,‐ Kč a maximální sázka na všechny linie na jednu hru je 180,‐ Kč.
‒ Všechny výherní kombinace jsou vypláceny pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo.
‒ Vyplácena je vždy pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na výherní linii.
‒ Symbol "ČERNÁ PERLA S NÁPISEM" se mění v divoký symbol "WILD" pouze v případě, je‐li součástí výherní
kombinace na minimálně jedné aktivní výherní linii.
‒ Každý aktivní divoký symbol "WILD" násobí nejvyšší dosaženou výhru z výherní kombinace dvakrát (2x).
‒ Tři nebo více sousedících divokých symbolů "ČERNÁ PERLA S NÁPISEM" na jakékoliv výherní linii vytváří běžnou
výherní kombinaci.
‒ Dva a více sousedících bonusových scatter symbolů "ČERNÁ PERLA V MUŠLI" vedle sebe anebo na jakékoli výherní
linii vytváří běžnou výherní kombinaci.
‒ Tři a více bonusových scatter symbolů, každý na samostatném válci a na jakékoli pozici, aktivují bonusovou hru
"FREE SPINS" se šancí získat 5, 10, 15, 20 nebo až 25 bonusových otočení zdarma.
‒ Počet bonusových otočení zdarma je roven počtu otočení z vybrané mušle a počet aktivních výherních linií
v bonusové hře je shodný s počtem linií herního kola, v rámci kterého byla bonusová hra spuštěna.
‒ Všechny výhry dosažené v jedné bonusové otočce jsou automaticky násobeny třikrát (3x).
‒ Bonusová hra a rozhodování sázejícího neovlivňují výši výherního podílu.
‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají.

JMENOVITÉ HODNOTY
‒
‒
‒
‒

maximální sázka:
maximální výhra:
výherní podíl:
statistická průměrná hodinová prohra:

180 Kč
486 000 Kč
94 % až 97 %
9 720 Kč až 19 440 Kč

VÝHERNÍ TABULKA
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce na linii 1 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná v rámci
hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky.

Černá perla s nápisem
Divoký symbol

5x

4x

3x

2x

1 000

750

200

x
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5x

4x

3x

2x

Černá perla v mušli
Scatter symbol

500

20

5

2

Mořský koník

750

125

25

x

Chobotnice
Písmeno „A” (Eso)

400

100

20

x

Želva
Písmeno „K” (Král)

250

75

15

x

Krab
Písmeno „Q” (Královna)

125

50

10

x

Delfín
Písmeno „J” (Kluk)

100

25

10

x

Ryba
Číslo „10” (Desítka)

100

25

5

x

Medúza
Číslo „9” (Devítka)

100

25

5

2

FUNKCE TLAČÍTEK
Start

Autostart

Spustit hru

Režim automatické hry

Změnit výši sázky

Menu

Držet pro nastavení sázky

Otevřít nabídku možností hry

Zavřít menu

Nastavení

Zavřít nabídku možností

Nastavení hry

Výherní tabulka

Herní pravidla

Výhry pro aktuální výši sázky

Popis a pravidla hry

Hlasitost

Konec

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět
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FUNKCE TLAČÍTEK – mobilní telefon nebo tablet
Start

Autostart

Držet pro Autostart

Deaktivace autostartu

Zvýšit výši sázky

Snížit výši sázky

Držet pro nastavení sázky

Držet pro nastavení sázky

Sázka na linii

Menu

Otevřít nastavení sázky

Otevřít nabídku možností hry

Zavřít menu

Nastavení

Zavřít nabídku možností

Nastavení hry

Výherní tabulka

Herní pravidla

Výhry pro aktuální výši sázky

Popis a pravidla hry

Hlasitost

Konec

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

FUNKCE TLAČÍTEK – klávesové zkratky
Mezerník

Enter

Spustit hru (1)

Spustit hru (2)

Podržte Mezerník

Podržte Enter

Režim automatické hry (1)

Režim automatické hry (2)

Mezerník

Enter

Deaktivace autostartu (1)

Deaktivace autostartu (2)

Šipka nahoru

Šipka dolů

Zvýšit výši sázky

Snížit výši sázky

Podržte Šipku nahoru

Podržte Šipku dolů

Maximální výše sázky

Minimální výše sázky

Klávesa I

Klávesa P

Herní pravidla

Výherní tabulka

Klávesa V

Klávesa Q

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět
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CRISS CROSS
CRISS CROSS je 3 válcová videohra se 3 řadami a 27 výherními liniemi. Hra obsahuje bonusový scatter symbol "xX"
(Criss Cross), bonusovou hru "10 FREE SPINS" (10 bonusových otočení zdarma), a multiplikátor výhry.

HERNÍ SYMBOLY
Třešně

Hvězdy

Citróny

Hrozny

Pomeranče

Melouny

Švestky

Šťastné sedmičky

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí celkovou
sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte u každé nové hry
z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí tlačítka START, nebo pokud
je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také možnost zahájit novou hru
roztočením válců kliknutím kurzorem myši nebo dotykem prstu přímo na válce na obrazovce. Pokud se na válcích na konci
každého herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky, pak hráč získává výhru dle výherní tabulky pro
danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není dosažena žádná výherní kombinace, je herní kolo
považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola.

PODSTATA HRY
Minimálně 3 shodné symboly (jeden symbol na válec) napříč všemi 3 válci a na minimálně 1 z 27 výherních liniích tvoří
výherní kombinaci. Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo.
Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie.

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY
Scatter symbol
Bonusový scatter symbol "xX" (Criss Cross) se objevuje na každé pozici všech tří válců. 3 bonusové scatter
symboly, každý na samostatném válci a na jakékoliv pozici spouští bonusovou hru "10 FREE SPINS"
(10 bonusových otočení zdarma). V průběhu bonusové hry je jakákoli nejvyšší výhra z výherní kombinace
na výherní linii pro aktuální výši sázky vynásobena náhodným číslem v rozmezí od 2 do 10. Všechny výhry
v rámci bonusové hry jsou automaticky přidány do globálního FREE BANK, který je automaticky přidán ke
kreditům hráče v poli KREDIT na konci bonusové hry. Pro účely výpočtu výhry v rámci bonusových otočení
se použije výše sázky z herního kola, v rámci kterého byla bonusová otočení spuštěna.

STRUČNÝ SOUHRN
‒ 3 válce, 3 řádky a 27 výherních linií.
‒ Maximální sázka 300,‐ Kč.
‒ Všechny výherní kombinace jsou vypláceny pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo.
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‒ Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie.
‒ Symbol "xX" (Criss Cross) je bonusový scatter symbol, který se objevuje na každé pozici všech tří válců.
‒ 3 bonusové scatter symboly, každý na samostatném válci a na jakékoliv pozici, spouští bonusovou hru "10 FREE
SPINS" (10 bonusových otočení zdarma).
‒ V průběhu bonusové hry je jakákoli nejvyšší výhra z výherní kombinace na výherní linii vynásobena náhodným
číslem v rozmezí od 2 do 10.
‒ Bonusová hra a rozhodování sázejícího neovlivňují výši výherního podílu.
‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají.

JMENOVITÉ HODNOTY
‒
‒
‒
‒

maximální sázka:
maximální výhra:
výherní podíl:
statistická průměrná hodinová prohra:

300 Kč
486 000 Kč
94 % až 97 %
16 200 Kč až 32 400 Kč

VÝHERNÍ TABULKA
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 1 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná v rámci
hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky.
9x

3x

Šťastné sedmičky

1 620

60

Melouny

1 080

40

Hrozny

540

20

Švestky

432

16

Pomeranče

432

16

Hvězdy

432

8

Citróny

108

2

Třešně

108

2
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FUNKCE TLAČÍTEK
Start

Autostart

Spustit hru

Režim automatické hry

Změnit výši sázky

Menu

Držet pro nastavení sázky

Otevřít nabídku možností hry

Zavřít menu

Nastavení

Zavřít nabídku možností

Nastavení hry

Výherní tabulka

Herní pravidla

Výhry pro aktuální výši sázky

Popis a pravidla hry

Hlasitost

Konec

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

FUNKCE TLAČÍTEK – mobilní telefon nebo tablet
Start

Autostart

Držet pro Autostart

Deaktivace autostartu

Zvýšit výši sázky

Snížit výši sázky

Držet pro nastavení sázky

Držet pro nastavení sázky

Sázka na linii

Menu

Otevřít nastavení sázky

Otevřít nabídku možností hry

Zavřít menu

Nastavení

Zavřít nabídku možností

Nastavení hry

Výherní tabulka

Herní pravidla

Výhry pro aktuální výši sázky

Popis a pravidla hry

Hlasitost

Konec

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

FUNKCE TLAČÍTEK – klávesové zkratky
Mezerník

Enter

Spustit hru (1)

Spustit hru (2)

Podržte Mezerník

Podržte Enter

Režim automatické hry (1)

Režim automatické hry (2)

Mezerník

Enter

Deaktivace autostartu (1)

Deaktivace autostartu (2)
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Šipka nahoru

Šipka dolů

Zvýšit výši sázky

Snížit výši sázky

Podržte Šipku nahoru

Podržte Šipku dolů

Maximální výše sázky

Minimální výše sázky

Klávesa I

Klávesa P

Herní pravidla

Výherní tabulka

Klávesa V

Klávesa Q

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

DOUBLE GAME 2
DOUBLE GAME 2 je 5 válcová videohra s 3 řadami a 20 výherními liniemi. Hra obsahuje divoký symbol "WILD", bonusový
scatter symbol "DG", bonusovou hru "DOUBLE BONUS GAME", a multiplikátor výhry.

HERNÍ SYMBOLY
Stříbrný BAR

Hrozen

Zlatý BAR

Meloun

Třešně

Zlatá sedmička

Citrón

Červená sedmička

Pomeranč

Wild
Divoký symbol

Švestka

DG
Bonusový „scatter“ symbol

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí
celkovou sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte
u každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí
tlačítka START, nebo pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také
možnost zahájit novou hru roztočením válců kliknutím kurzoru myši nebo dotykem prstu přímo na válce na spodní
dotykové obrazovce. Pokud se na válcích na konci každého herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní
tabulky, pak hráč získává výhru dle výherní tabulky pro danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že
není dosažena žádná výherní kombinace, je herní kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího
herního kola.
‐ 17 ‐

PODSTATA HRY
Minimálně 2 nebo více shodných symbolů (jeden symbol na válec) na prvních 2 až 5 sousedících válcích zleva a na 1 z
20 výherních linií tvoří výherní kombinaci. Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány pouze zleva doprava, počínaje
na válci nejvíce vlevo. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na každé výherní linii.

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY
Divoký symbol
Symbol "WILD" je divoký symbol a nahrazuje za jakýkoli jiný symbol kromě bonusového scatter symbolu
"DG" na aktuálním válci pouze v případě, že je součástí kterékoliv výherní kombinace na alespoň 1 z 20
výherních linií. Každý aktivní divoký symbol "WILD", který je součástí kterékoli výherní kombinace na výherní
linii, násobí její výhru dvakrát (2x).
Scatter symbol
Symbol "DG"je bonusový scatter symbol a objevuje se na každém válci. Tři a více bonusových scatter symbolů
na jakékoli pozici napříč všemi válci aktivují bonusový režim"DOUBLE BONUS GAME"s možností získat speciální
bonusové výhry v následujících 10 herních kolech Technické hry. Režim „DOUBLE BONUS GAME“ je aktivní
pouze pokud nedochází ke změně výše sázky do hry, při které byl tento režim spuštěn. Herní kola technické
hry v režimu „DOUBLE BONUS GAME“ jsou jednotlivě Hráčem spouštěna stisknutím tlačítka START za stejnou
sázku do hry, při které byl tento režim spuštěn, a zahrnují dvě po sobě jdoucí otočení: první otočení se hraje
na válcích identických s válci základní hry, a druhé otočení – které slouží k prezentaci bonusových výher – se
hraje na bonusových válcích. Jakákoliv výhra z výherní kombinace na kterékoli výherní linii dosažené u prvního
otočení podléhá stejným pravidlům, která platí v průběhu základní hry. Bonusová výhra je vypočtena
srovnáním válců z prvního (základního) a druhého (bonusového) otočení tohoto herního kola (první válec
z prvního otočení s prvním válcem z druhého otočení, … atd.). Pokud se objeví stejné symboly na stejné pozici
zároveň na obou válcích, hráč vyhrává počet kreditů roven trojnásobku sázky pro každý identický symbol.
Jakýkoliv symbol na válcích z bonusového otočení může navíc obsahovat i náhodný násobek výhry (5x nebo
15x), který vynásobí výhru z aktuálního bonusového otočení tímto násobkem. Všechny výhry dosažené
z prvního otočení a taktéž všechny výhry z bonusového otočení, jsou automaticky přidány ke kreditům hráče
v políčku KREDIT.
„DOUBLE BONUS GAME“ nemá vliv na výsledek hry ani výherní podíl. Hráč má možnost kdykoli po
odehraném herním kole technické hry v tomto režimu změnit výši sázky, případně hru ukončit. Pokud bude
hra Double Game 2 ukončena při neodehraní všech herních kol Technické hry s tímto bonusovým režimem,
odehrají se tato herní kola po opětovném přihlášení do hry a navolení stejné sázky, při které byl bonusový
režim spuštěn. Dalších 10 herních kol v tomto režimu je možné získat v průběhu každého herního kola
odehraného v tomto bonusovém režimu.

STRUČNÝ SOUHRN
‒
‒
‒
‒
‒
‒

5 válců, 3 řady a 20 výherních linií.
Všechny výherní kombinace jsou vypláceny pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo.
Vyplácena je vždy pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na výherní linii.
Divoký symbol "WILD" nahrazuje za jakýkoli jiný symbol kromě bonusového scatter symbolu "DG".
Každý aktivní divoký symbol "WILD" na výherní linii násobí výhru dvakrát (2x).
Bonusový scatter symbol "DG" se objevuje na každé pozici napříč všemi válci. Tři a více bonusových scatter symbolů na
jakékoliv pozici napříč všemi válci aktivují bonusovou hru "DOUBLE BONUS GAME" s 10 bonusovými otočeními zdarma.
‒ Bonusová hra je aktivní pouze na sázce, na které byla získána. Bonusová hra zahrnuje dvě po sobě jdoucí otočení:
první otočení se hraje na regulérních válcích, identických s válci regulérní hry, a druhé otočení – které slouží
k prezentaci bonusových výher – se hraje na bonusových válcích. Hráč má možnost kdykoli během bonusových
otoček změnit výši sázky.
‒ Bonusová hra a rozhodování sázejícího neovlivňují výši výherního podílu.
‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají.
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JMENOVITÉ HODNOTY
‒
‒
‒
‒

maximální sázka:
maximální výhra:
výherní podíl:
statistická průměrná hodinová prohra:

1 000 Kč
300 000 Kč
94 % až 97 %
54 000 Kč až 108 000 Kč

VÝHERNÍ TABULKA
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 1 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná v rámci
hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky.
5x

4x

3x

2x

Červená sedmička

200

60

40

20

Zlatá sedmička

80

32

16

8

Meloun

32

16

8

x

Hrozen

24

8

4

x

Švestka

16

6

2

x

Pomeranč

16

6

2

x

Citrón

8

4

1

x

Třešně

8

4

1

x

Zlatý BAR

4

2

1

x

Stříbrný BAR

4

2

1

x

FUNKCE TLAČÍTEK
Start

Autostart

Spustit hru

Režim automatické hry

Změnit výši sázky

Menu

Držet pro nastavení sázky

Otevřít nabídku možností hry

Zavřít menu

Nastavení

Zavřít nabídku možností

Nastavení hry
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Výherní tabulka

Herní pravidla

Výhry pro aktuální výši sázky

Popis a pravidla hry

Hlasitost

Konec

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

FUNKCE TLAČÍTEK – mobilní telefon nebo tablet
Start

Autostart

Držet pro Autostart

Deaktivace autostartu

Zvýšit výši sázky

Snížit výši sázky

Držet pro nastavení sázky

Držet pro nastavení sázky

Sázka na linii

Menu

Otevřít nastavení sázky

Otevřít nabídku možností hry

Zavřít menu

Nastavení

Zavřít nabídku možností

Nastavení hry

Výherní tabulka

Herní pravidla

Výhry pro aktuální výši sázky

Popis a pravidla hry

Hlasitost

Konec

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

FUNKCE TLAČÍTEK – klávesové zkratky
Mezerník

Enter

Spustit hru (1)

Spustit hru (2)

Podržte Mezerník

Podržte Enter

Režim automatické hry (1)

Režim automatické hry (2)

Mezerník

Enter

Deaktivace autostartu (1)

Deaktivace autostartu (2)

Šipka nahoru

Šipka dolů

Zvýšit výši sázky

Snížit výši sázky

Podržte Šipku nahoru

Podržte Šipku dolů

Maximální výše sázky

Minimální výše sázky

Klávesa I

Klávesa P

Herní pravidla

Výherní tabulka

Klávesa V

Klávesa Q

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět
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FARMER JACK
Hra FARMER JACK má 5 válců, 4 řady (4 symboly na jeden válec) a libovolnou volbu aktivních výherních linií z rozmezí
1, 10, 20, 30 nebo 40 výherních linií na herní kolo. Hra obsahuje divoký symbol "FARMER JACK", bonusový scatter
symbol "KOLEČKO", bonusovou hru "FREE SPINS" a multiplikátor výhry.

HERNÍ SYMBOLY
9 (Devítka)

Kuře

10 (Desítka)

Prase

J (Kluk)

Kráva

Q (Královna)

Kůň

K (Král)

Kolečko
Bonus “scatter“ symbol

A (Eso)

Farmer Jack
Divoký symbol

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázka je volena na jednu linii, kdy
celková sázka do hry se vypočte vynásobením zvoleného počtu linií a navolené sázky na jednu linii. Celková sázka do hry je
zobrazena v poli SÁZKA. Sázka vyobrazená v políčku SÁZKA se vztahuje na všechny výherní linie, které jsou aktuálně aktivní
(zvoleny) na jedno herní kolo po obou stranách obrazovky. Minimální (tedy výchozí) počet aktivních výherních linií je 1 linie
a maximální počet aktivních výherních linií na jedno herní kolo je 40. Počet aktivních výherních linií na jedno herní kolo lze
měnit stisknutím příslušného čísla dle počtu výherních linií po obou stranách obrazovky.
Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se celková sázka odečte u každé nové hry
z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí tlačítka START,
nebo pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také možnost zahájit
novou hru roztočením válců kliknutím kurzorem myši nebo dotykem prstu přímo na válce na obrazovce. Pokud se na
válcích na konci každého herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky, pak hráč získává výhru dle
výherní tabulky pro danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není dosažena žádná výherní
kombinace, je herní kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola.

PODSTATA HRY
Minimálně 3 nebo více shodných symbolů (jeden symbol na válec) na prvních 3 až 5 sousedících válcích zleva a na minimálně
1 ze všech aktivních výherních linií tvoří výherní kombinaci. Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány pouze zleva doprava,
počínaje na válci nejvíce vlevo. Vyplácena je pouze nejvyšší dosažená výhra na každé aktivní výherní linii.
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SPECIFICKÉ FUNKCE HRY
Divoký symbol
Symbol "FARMER JACK" je divoký symbol, který nahrazuje za jakýkoli jiný symbol na aktuálním válci, kromě
bonusového "scatter" symbolu, pouze v případě, že je součástí jakékoli výherní kombinace alespoň na
1 ze 40 výherních linií.
Scatter symbol
Symbol "KOLEČKO" (Bonus) je bonusový "scatter" symbol, který se objevuje pouze na druhém, třetím
a čtvrtém válci. 3x bonusové scatter symboly, každý na samostatném válci a na jakékoli pozici, aktivují
bonusovou hru "FREE SPINS" s 5 bonusovými otočeními zdarma. Dalších 5 bonusových otočení lze vyhrát
v průběhu aktivní bonusové hry. Všechny výhry v rámci bonusové hry jsou automaticky přidány do
globálního FREE BANK, který je automaticky přidán ke kreditům hráče v poli KREDITY na konci bonusové
hry. Pro účely výpočtu výhry v rámci bonusových otočení se použije výše sázky z herního kola, v rámci
kterého byla bonusová otočení spuštěna.

STRUČNÝ SOUHRN
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

5 válců, 4 řady a 40 výherních linií.
Maximální sázka na jednu linii je 10,‐ Kč a maximální sázka na všechny linie na jednu hru je 400,‐ Kč.
Všechny výherní kombinace jsou vypláceny pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo.
Vyplácena je vždy pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na výherní linii.
"FARMER JACK" je divoký symbol, který nahrazuje jakýkoli jiný symbol kromě bonusového "scatter" symbolu
"KOLEČKO".
"KOLEČKO" je bonusový "scatter" symbol, který se objevuje pouze na druhém, třetím a čtvrtém válci.
3x bonusové scatter symboly, každý na samostatném válci a na jakékoli pozici, aktivují bonusovou hru "FREE SPINS"
s 5 bonusovými otočeními zdarma.
Bonusová hra a rozhodování sázejícího neovlivňují výši výherního podílu.
Výhry z jednotlivých linií se sčítají.

JMENOVITÉ HODNOTY
‒ maximální sázka:
‒ maximální výhra:
‒ výherní podíl:
‒ statistická průměrná hodinová prohra:

400 Kč
400 000 Kč
94 % až 97 %
21 600 Kč až 43 200 Kč

VÝHERNÍ TABULKA
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce na linii 1 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná v rámci
hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky.

Farmer Jack
(Divoký symbol)
Kůň

5x

4x

3x

1 000

200

50

400

100

25
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5x

4x

3x

Kráva

400

100

25

Prase

250

75

20

Kuře

250

75

20

A (Eso)

150

50

5

K (Král)

150

50

5

Q (Královna)

100

20

5

J (Kluk)

100

20

5

10 (Desítka)

100

20

5

9 (Devítka)

100

20

5

FUNKCE TLAČÍTEK
Start

Autostart

Spustit hru

Režim automatické hry

Změnit výši sázky

Menu

Držet pro nastavení sázky

Otevřít nabídku možností hry

Zavřít menu

Nastavení

Zavřít nabídku možností

Nastavení hry

Výherní tabulka

Herní pravidla

Výhry pro aktuální výši sázky

Popis a pravidla hry

Hlasitost

Konec

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět
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FUNKCE TLAČÍTEK – mobilní telefon nebo tablet
Start

Autostart

Držet pro Autostart

Deaktivace autostartu

Zvýšit výši sázky

Snížit výši sázky

Držet pro nastavení sázky

Držet pro nastavení sázky

Sázka na linii

Menu

Otevřít nastavení sázky

Otevřít nabídku možností hry

Zavřít menu

Nastavení

Zavřít nabídku možností

Nastavení hry

Výherní tabulka

Herní pravidla

Výhry pro aktuální výši sázky

Popis a pravidla hry

Hlasitost

Konec

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

FUNKCE TLAČÍTEK – klávesové zkratky
Mezerník

Enter

Spustit hru (1)

Spustit hru (2)

Podržte Mezerník

Podržte Enter

Režim automatické hry (1)

Režim automatické hry (2)

Mezerník

Enter

Deaktivace autostartu (1)

Deaktivace autostartu (2)

Šipka nahoru

Šipka dolů

Zvýšit výši sázky

Snížit výši sázky

Podržte Šipku nahoru

Podržte Šipku dolů

Maximální výše sázky

Minimální výše sázky

Klávesa I

Klávesa P

Herní pravidla

Výherní tabulka

Klávesa V

Klávesa Q

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět
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FROZZY FRUITS
FROZZY FRUITS je 5 válcová videohra s 36 výherními liniemi. Hra nabízí širokou škálu divokých symbolů "WILD"
s variabilní hodnotou násobku (znásobení) výhry. Aktivní symboly jsou prezentovány v diamantové matici (s 1, 3, 4, 3
a 1 symboly na válec).

HERNÍ SYMBOLY
Třešně

Hrozny

Citrón

Meloun

Pomeranč

Zvonky

Švestky

Lucky Seven
Šťastná sedmička
Wild
Divoký symbol

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí celkovou
sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte u každé nové
hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí tlačítka START, nebo
pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také možnost zahájit novou hru
roztočením válců kliknutím kurzoru myši nebo dotykem prstu přímo na válce na obrazovce. Pokud se na válcích na konci
každého herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky, pak hráč získává výhru dle výherní tabulky pro
danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není dosažena žádná výherní kombinace, je herní kolo
považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola.

PODSTATA HRY
Minimálně 3 nebo více shodných symbolů (jeden symbol na válec) na prvních 3 až 5 sousedících válcích zleva a na
1 z 36 výherních linií tvoří výherní kombinaci. Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány pouze zleva doprava,
počínaje na válci nejvíce vlevo. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na každé výherní linii.

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY
Divoký symbol
Divoký symbol "WILD" nahrazuje za všechny ostatní symboly a zobrazuje se pouze na prvním a pátém válci.
Každý aktivní divoký symbol "WILD" na výherní linii násobí její výhru dle vlastní individuální hodnoty
násobku (1x až 9x). Samostatný divoký symbol "WILD" ve výherní linii může násobit výhru až 9x, zatímco
dva divoké symboly "WILD" ve výherní linii můžou násobit výhru až 81x.
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STRUČNÝ SOUHRN
‒ 5 válců se 12 aktivními symboly za herní kolo a 36 výherních linií
‒ Libovolné sázky v hodnotě až do 1 000,‐ Kč
‒ Všechny výherní kombinace jsou vypláceny zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo.
‒ Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie.
‒ Aktivní symboly se zobrazují v diamantové matici (1, 3, 4, 3, 1 symboly na válec).
‒ Každý aktivní divoký symbol "WILD" nahrazuje jakýkoliv jiný symbol.
‒ Každý aktivní divoký symbol "WILD" násobí výhru dle vlastní individuální hodnoty násobku (1x až 9x).
‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají.

VÝHERNÍ TABULKA
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 1 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná v rámci
hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky.
5x

4x

3x

Lucky Seven
Šťastná sedmička

100

40

20

Zvonky

80

32

16

Meloun

32

16

8

Hrozny

24

8

4

Švestky

16

6

2

Pomeranč

16

6

2

Citrón

8

4

1

Třešně

4

2

1

JMENOVITÉ HODNOTY
‒ maximální sázka:
‒ maximální výhra:
‒ výherní podíl:
‒ statistická průměrná hodinová prohra:

1 000 Kč
200 000 Kč
94 % až 97 %
54 000 Kč až 108 000 Kč
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FUNKCE TLAČÍTEK
Start

Autostart

Spustit hru

Režim automatické hry

Změnit výši sázky

Menu

Držet pro nastavení sázky

Otevřít nabídku možností hry

Zavřít menu

Nastavení

Zavřít nabídku možností

Nastavení hry

Výherní tabulka

Herní pravidla

Výhry pro aktuální výši sázky

Popis a pravidla hry

Hlasitost

Konec

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

FUNKCE TLAČÍTEK – mobilní telefon nebo tablet
Start

Autostart

Držet pro Autostart

Deaktivace autostartu

Zvýšit výši sázky

Snížit výši sázky

Držet pro nastavení sázky

Držet pro nastavení sázky

Sázka na linii

Menu

Otevřít nastavení sázky

Otevřít nabídku možností hry

Zavřít menu

Nastavení

Zavřít nabídku možností

Nastavení hry

Výherní tabulka

Herní pravidla

Výhry pro aktuální výši sázky

Popis a pravidla hry

Hlasitost

Konec

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

FUNKCE TLAČÍTEK – klávesové zkratky
Mezerník

Enter

Spustit hru (1)

Spustit hru (2)

Podržte Mezerník

Podržte Enter

Režim automatické hry (1)

Režim automatické hry (2)

Mezerník

Enter

Deaktivace autostartu (1)

Deaktivace autostartu (2)
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Šipka nahoru

Šipka dolů

Zvýšit výši sázky

Snížit výši sázky

Podržte Šipku nahoru

Podržte Šipku dolů

Maximální výše sázky

Minimální výše sázky

Klávesa I

Klávesa P

Herní pravidla

Výherní tabulka

Klávesa V

Klávesa Q

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

FRUIT BLASTER
FRUIT BLASTER je 5 válcová videohra se 3 řadami a 20 výherními liniemi. Obsahuje divoký symbol "FRUIT BLASTER",
bonusový scatter symbol "HVĚZDA", bonusovou hru a multiplikátor výher.

HERNÍ SYMBOLY
Citrón

Meloun

Třešně

Šťastná sedmička

Pomeranč

Hvězda
Bonus „scatter“ symbol

Švestka

Fruit Blaster
Divoký symbol

Hrozen

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí celkovou
sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte u každé nové
hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí tlačítka START, nebo
pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také možnost zahájit novou hru
roztočením válců kliknutím kurzoru myši nebo dotykem prstu přímo na válce na obrazovce. Pokud je na konci každého
herního kola vytvořena jakákoliv výherní kombinace napříč 3 nebo více sousedícími válci, hráč je odměněn výhrou za nejvyšší
výherní kombinaci z každé výherní linie dle výplatní tabulky pro aktuální výši sázky. Symboly, které vytvořily výherní
kombinace, explodují a zmizí a prázdný prostor je nahrazen symboly z řádku nad nimi (kaskádový efekt). Symboly v prvním
řádku jsou doplněny symboly z řádku nad ním, který je vyobrazen ve formě laserových vesmírných pistolí a nikdy není
součástí výherních linií. Všechny ostatní symboly, které nejsou součástí výherních kombinací, zůstávají na svých pozicích.
Tento "kaskádový" cyklus se může opakovat pouze 10 krát za sebou. Všechny výhry jsou automaticky přidány ke kreditům
hráče v políčku KREDIT na konci každého herního kola. V případě, že není dosažena žádná výherní kombinace, je herní kolo
považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola.
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PODSTATA HRY
Minimálně 3 nebo více shodných symbolů (jeden symbol na válec) na prvních 3 až 5 sousedících válcích a na 1 z 20
výherních linií tvoří výherní kombinaci. Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány zleva doprava, zprava doleva a ze
středu. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie.

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY
Divoký symbol
Symbol "FRUIT BLASTER" je divoký symbol a nahrazuje jakýkoliv jiný symbol kromě scatter bonus symbolu
"HVĚZDA" pouze tehdy, pokud je součástí výherní kombinace na alespoň 1 z 20 výherních linií. Každý divoký
symbol "FRUIT BLASTER", který je součástí kterékoliv výherní kombinace na výherní linii, násobí její výhru
dvakrát (2x).
Scatter bonus symbol
Bonusový scatter symbol "HVĚZDA" se zobrazuje na všech válcích na jakékoli pozici. Tři a více bonusových scatter
symbolů napříč všemi válci a na jakékoli pozici aktivují "Bonusovou hru". Každý bonusový scatter symbol, který
je součástí řetezce, jenž spustil bonusovou hru, je po aktivaci přeměněn v symbol "astrálních prstenců" se
skrytým náhodným multiplikátorem výhry dle bonusové výherní tabulky v závislosti na aktuální výši sázky
herního kola, v rámci kterého byla bonusová hra spuštěna.
Výherní tabulka pro bonusovou hru
Výhra
Fialové prstence

25x výše sázky

Modré prstence

20x výše sázky

Zelené prstence

15x výše sázky

Červené prstence

10x výše sázky

Žluté prstence

5x výše sázky

Hráč poté odkrývá jím zvolené přeměněné symboly. Bonusová hra končí, buď když jsou odkryty všechny
bonusové symboly za výhry nebo pokud byl nalezen prázdný bonusový symbol. Všechny výhry v rámci
bonusové hry jsou automaticky přidány do globálního FREE BANK, který je automaticky přidán ke kreditům
hráče v poli KREDIT na konci bonusové hry.

STRUČNÝ SOUHRN
‒ 5 válců, 3 řádky (5 symbolů na 1 řadu) a 20 výherních linií.
‒ Libovolné sázky v hodnotě až do 1 000,‐ Kč.
‒ Výherní kombinace jsou vypláceny zleva doprava, zprava doleva a ze středu.
‒ Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie.
‐ 29 ‐

‒ Symboly, které vytvořily výherní kombinace, explodují a zmizí a prázdný prostor je nahrazen symboly z řádku nad
nimi (kaskádový efekt).
‒ "Kaskádový" cyklus se může opakovat pouze 10 krát za sebou.
‒ Divoký symbol "FRUIT BLASTER" nahrazuje jakýkoliv jiný symbol, pokud je součástí výherní kombinace alespoň na
1 z 20 výherních linií.
‒ Každý aktivní divoký symbol "FRUIT BLASTER" na výherní linii násobí výhru dvakrát (2x).
‒ Tři a více scatter bonus symbolů "HVĚZDA" napříč všemi válci a na jakékoli pozici aktivují "Bonusovou hru".
‒ Každý scatter bonus symbol "HVĚZDA", který je součástí řetezce, jenž spustil bonusovou hru, je po aktivaci přeměněn
v symbol "astrálních prstenců" se skrytým náhodným multiplikátorem výhry.
‒ Bonusová hra a rozhodování sázejícího neovlivňují výši výherního podílu.
‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají.

JMENOVITÉ HODNOTY
‒ maximální sázka:
‒ maximální výhra:
‒ výherní podíl:
‒ statistická průměrná hodinová prohra:

1 000 Kč
500 000 Kč
94 % až 97 %
54 000 Kč až 108 000 Kč

VÝHERNÍ TABULKA
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 1 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná
v rámci hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky.
5x

4x

3x

Lucky Seven

15

10

5

Meloun

10

5

2

Hrozny

10

5

2

Švestka

4

3

1

Pomeranč

4

3

1

Třešně

3

2

1

Citrón

3

2

1
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FUNKCE TLAČÍTEK
Start

Autostart

Spustit hru

Režim automatické hry

Změnit výši sázky

Menu

Držet pro nastavení sázky

Otevřít nabídku možností hry

Zavřít menu

Nastavení

Zavřít nabídku možností

Nastavení hry

Výherní tabulka

Herní pravidla

Výhry pro aktuální výši sázky

Popis a pravidla hry

Hlasitost

Konec

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

FUNKCE TLAČÍTEK – mobilní telefon nebo tablet
Start

Autostart

Držet pro Autostart

Deaktivace autostartu

Zvýšit výši sázky

Snížit výši sázky

Držet pro nastavení sázky

Držet pro nastavení sázky

Sázka na linii

Menu

Otevřít nastavení sázky

Otevřít nabídku možností hry

Zavřít menu

Nastavení

Zavřít nabídku možností

Nastavení hry

Výherní tabulka

Herní pravidla

Výhry pro aktuální výši sázky

Popis a pravidla hry

Hlasitost

Konec

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

FUNKCE TLAČÍTEK – klávesové zkratky
Mezerník

Enter

Spustit hru (1)

Spustit hru (2)

Podržte Mezerník

Podržte Enter

Režim automatické hry (1)

Režim automatické hry (2)

Mezerník

Enter

Deaktivace autostartu (1)

Deaktivace autostartu (2)
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Šipka nahoru

Šipka dolů

Zvýšit výši sázky

Snížit výši sázky

Podržte Šipku nahoru

Podržte Šipku dolů

Maximální výše sázky

Minimální výše sázky

Klávesa I

Klávesa P

Herní pravidla

Výherní tabulka

Klávesa V

Klávesa Q

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

FRUIT BOMB
FRUIT BOMB je 5 válcová videohra se 3 řádky a 5 výherními liniemi. Specifickou součástí hry je divoký symbol "BOMBA".

HERNÍ SYMBOLY
Třešně

Hrozen

Citrón

Meloun

Pomeranč

Červená sedmička

Švestka

Bomba
Divoký symbol

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí
celkovou sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte
u každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí
tlačítka START, nebo pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také
možnost zahájit novou hru roztočením válců kliknutím kurzorem myši nebo dotykem prstu přímo na válce na
obrazovce. Pokud se na válcích na konci každého herního kola objeví libovolná výherní kombinace z výherní tabulky,
pak hráč získává výhru dle výherní tabulky pro danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není
dosažena žádná výherní kombinace, je herní kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního
kola.

PODSTATA HRY
Minimálně 3 nebo více shodných symbolů (jeden symbol na válec) na třech až pěti sousedících válcích zleva a na
alespoň 1 z 5 výherních linií tvoří výherní kombinaci. Výherní kombinace jsou počítány zleva doprava, zprava doleva
a uprostřed. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na každé výherní linii.
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SPECIFICKÉ FUNKCE HRY
Divoký symbol
Symbol "BOMBA" je divoký symbol, který po vybuchnutí nahrazuje všechny přilehlé symboly včetně sebe
samého (tedy 8+1) za jiné symboly s cílem vytvořit co nejvíce výherních kombinací napříč všemi sousedícími
válci, které přímo přiléhají ke válci s tímto symbolem.

STRUČNÝ SOUHRN
‒ 5 válců, 3 řady a 5 výherních linií.
‒ Výherní kombinace jsou počítány zleva doprava, zprava doleva a uprostřed.
‒ Vyplácena je vždy pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na výherní linii.
‒ Divoký symbol "BOMBA" po vybuchnutí nahrazuje všechny přilehlé symboly včetně sebe samého (tedy 8+1) za jiné
symboly s cílem vytvořit co nejvíce výherních kombinací napříč všemi sousedícími válci, které přímo přilehají k válci
s tímto symbolem.
‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají.

VÝHERNÍ TABULKA
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 1 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná v rámci
hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky.
5x

4x

3x

Šťastná sedmička

500

100

10

Meloun

100

30

6

Hrozen

50

10

3

Švestka

40

10

3

Pomeranč

30

5

2

Citrón

30

5

2

Třešně

10

5

2

JMENOVITÉ HODNOTY
‒ maximální sázka:
‒ maximální výhra:
‒ výherní podíl:
‒ statistická průměrná hodinová prohra:

1 000 Kč
500 000 Kč
90 % až 98 %
36 000 Kč až 180 000 Kč
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FUNKCE TLAČÍTEK
Start

Autostart

Spustit hru

Režim automatické hry

Změnit výši sázky

Menu

Držet pro nastavení sázky

Otevřít nabídku možností hry

Zavřít menu

Nastavení

Zavřít nabídku možností

Nastavení hry

Výherní tabulka

Herní pravidla

Výhry pro aktuální výši sázky

Popis a pravidla hry

Hlasitost

Konec

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

FUNKCE TLAČÍTEK – mobilní telefon nebo tablet
Start

Autostart

Držet pro Autostart

Deaktivace autostartu

Zvýšit výši sázky

Snížit výši sázky

Držet pro nastavení sázky

Držet pro nastavení sázky

Sázka na linii

Menu

Otevřít nastavení sázky

Otevřít nabídku možností hry

Zavřít menu

Nastavení

Zavřít nabídku možností

Nastavení hry

Výherní tabulka

Herní pravidla

Výhry pro aktuální výši sázky

Popis a pravidla hry

Hlasitost

Konec

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

FUNKCE TLAČÍTEK – klávesové zkratky
Mezerník

Enter

Spustit hru (1)

Spustit hru (2)

Podržte Mezerník

Podržte Enter

Režim automatické hry (1)

Režim automatické hry (2)

Mezerník

Enter

Deaktivace autostartu (1)

Deaktivace autostartu (2)
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Šipka nahoru

Šipka dolů

Zvýšit výši sázky

Snížit výši sázky

Podržte Šipku nahoru

Podržte Šipku dolů

Maximální výše sázky

Minimální výše sázky

Klávesa I

Klávesa P

Herní pravidla

Výherní tabulka

Klávesa V

Klávesa Q

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

FRUIT JACK
FRUIT JACK je 5 válcová videohra se 4 řadami a 40 výherními liniemi. Hra obsahuje divoký symbol "FRUIT JACK" (Klaun
v krabici), bonusový scatter symbol "TRUHLA", mystery (tajemný) symbol "ŠŤASTNÁ HVĚZDA", a bonusovou hru
"BONUS FREE GAMES".

HERNÍ SYMBOLY
Třešně

Zvony

Citrón

Červená „Sedmička“

Pomeranč

Zlatá „Sedmička“

Švestka

Šťastná hvězda
„Mystery“ symbol

Hrozen

Truhla
Bonusový „scatter“ symbol

Meloun

Fruit Jack
Divoký symbol

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí
celkovou sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte
u každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí
tlačítka START, nebo pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také
možnost zahájit novou hru roztočením válců kliknutím kurzorem myši nebo dotykem prstu přímo na válce na
obrazovce. Pokud se na válcích na konci každého herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky,
pak hráč získává výhru dle výherní tabulky pro danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není
dosažena žádná výherní kombinace, je herní kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního
kola.
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PODSTATA HRY
Minimálně 3 a více identických symbolů (jeden symbol na jeden válec) na prvních třech a veškerých dalších sousedících
válcích zleva a na minimálně 1 z 40 výherních linií tvoří výherní kombinaci. Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány
pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na každé
výherní linii.

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY
Divoký symbol
Symbol "FRUIT JACK" (Klaun v krabici) je divoký symbol a nahrazuje jakýkoli jiný symbol na aktuálním válci,
kromě bonusového scatter symbolu "DÁRKOVÁ KRABICE" pouze v případě, že je součástí jakékoli výherní
kombinace alespoň na 1 ze 40 výherních linií.
Mystery symbol
Symbol "ŠŤASTNÁ HVĚZDA" je mystery (tajemný) symbol. Minimálně 3 a více mystery symbolů na jakékoliv
výherní linii aktivují "MYSTERY WIN" s náhodnou výhrou, jejíž hodnota je určena v rozmezí minimální
a maximální možné výhry dle výherní tabulky pro aktuální výši sázky.
Scatter symbol
Symbol "DÁRKOVÁ KRABICE" je bonusový scatter symbol, který se objevuje na všech válcích. 3 a více
bonusových scatter symbolů napříč všemi válci a na libovolné pozici, aktivují bonusovou hru "BONUS FREE
GAMES", která odmění hráče s 10, 20 nebo 30 bonusovými otočeními zdarma. Počet bonusových otočení
zdarma závisí na počtu scatter symbolů napříč všemi válci, tedy: 3 scatter symboly odmění hráče 10
bonusovými otočeními zdarma, 4 scatter symboly 20 bonusovými otočeními zdarma a 5 scatter symbolů
odmění hráče 30 bonusovými otočeními zdarma. Další bonusová otočení zdarma lze vyhrát v průběhu
aktivní bonusové hry v závislosti od počtu bonusových scatter symbolů napříč všemi válci. Všechny výhry v
rámci bonusové hry jsou automaticky přidány do globálního FREE BANK, který je automaticky přidán ke
kreditům hráče v poli KREDIT na konci bonusové hry. Pro účely výpočtu výhry v rámci bonusových otočení
se použije výše sázky z herního kola, v rámci kterého byla bonusová otočení spuštěna.

JMENOVITÉ HODNOTY
‒ maximální sázka:
‒ maximální výhra:
‒ výherní podíl:
‒ statistická průměrná hodinová prohra:

1 000 Kč
500 000 Kč
94 % až 97 %
54 000 Kč až 108 000 Kč

STRUČNÝ SOUHRN
‒ 5 válců, 4 řádky (5 symbolů na 1 řadu) a 40 výherních linií.
‒ Maximální sázka 1 000,‐ Kč.
‒ Všechny výherní kombinace jsou vypláceny pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo.
‒ Vyplácena je vždy pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na výherní linii.
‒ Divoký symbol "FRUIT JACK" nahrazuje jakýkoli jiný symbol kromě bonusového scatter symbolu "DÁRKOVÁ
KRABICE".
‒ Tři a více bonusových scatter symbolů "DÁRKOVÁ KRABICE" napříč válci aktivují bonusovou hru "BONUS FREE
GAMES" s 10, 20 nebo 30 bonusovými otočeními zdarma.
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‒ Tři a více mystery symbolů "ŠŤASTNÁ HVĚZDA" na jakékoliv výherní linii aktivují "MYSTERY WIN" s náhodnou
výhrou.
‒ Bonusová hra a rozhodování sázejícího neovlivňují výši výherního podílu.
‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají.

VÝHERNÍ TABULKA
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 5 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná v rámci
hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky.
5x

4x

3x

30 her zdarma

20 her zdarma

10 her zdarma

20–250
(náhodná výhra)

5–50
(náhodná výhra)

1–10
(náhodná výhra)

Fruit Jack
Divoký symbol

250

50

10

Červená „Sedmička”

100

20

5

Zlatá „Sedmička”

100

20

5

Zvony

60

15

5

Hrozen

40

10

2

Meloun

40

10

2

Pomeranč

20

5

1

Švestka

20

5

1

Citrón

20

5

1

Třešně

20

5

1

Dárková krabice
Bonusový scatter symbol
Šťastná hvězda
„Mystery” symbol
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FUNKCE TLAČÍTEK
Start

Autostart

Spustit hru

Režim automatické hry

Změnit výši sázky

Menu

Držet pro nastavení sázky

Otevřít nabídku možností hry

Zavřít menu

Nastavení

Zavřít nabídku možností

Nastavení hry

Výherní tabulka

Herní pravidla

Výhry pro aktuální výši sázky

Popis a pravidla hry

Hlasitost

Konec

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

FUNKCE TLAČÍTEK – mobilní telefon nebo tablet
Start

Autostart

Držet pro Autostart

Deaktivace autostartu

Zvýšit výši sázky

Snížit výši sázky

Držet pro nastavení sázky

Držet pro nastavení sázky

Sázka na linii

Menu

Otevřít nastavení sázky

Otevřít nabídku možností hry

Zavřít menu

Nastavení

Zavřít nabídku možností

Nastavení hry

Výherní tabulka

Herní pravidla

Výhry pro aktuální výši sázky

Popis a pravidla hry

Hlasitost

Konec

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

FUNKCE TLAČÍTEK – klávesové zkratky
Mezerník

Enter

Spustit hru (1)

Spustit hru (2)

Podržte Mezerník

Podržte Enter

Režim automatické hry (1)

Režim automatické hry (2)

Mezerník

Enter

Deaktivace autostartu (1)

Deaktivace autostartu (2)
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Šipka nahoru

Šipka dolů

Zvýšit výši sázky

Snížit výši sázky

Podržte Šipku nahoru

Podržte Šipku dolů

Maximální výše sázky

Minimální výše sázky

Klávesa I

Klávesa P

Herní pravidla

Výherní tabulka

Klávesa V

Klávesa Q

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

FRUTTY LAB
FRUTTY LAB je 4 válcová videohra se 4 řadami a 256 výherními liniemi. Součástí hry je divoký symbol "WILD"
a multiplikátor výhry.

HERNÍ SYMBOLY
BAR

Pomeranč

Třešně

Hrozny

Švestka

Meloun

Citrón

Lucky Seven
Šťastná sedmička
Wild
Divoký symbol

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí
celkovou sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte
u každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí
tlačítka START, nebo pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také
možnost zahájit novou hru roztočením válců kliknutím kurzorem myši nebo dotykem prstu přímo na válce na
obrazovce. Pokud se na válcích na konci každého herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky,
pak hráč získává výhru dle výherní tabulky pro danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není
dosažena žádná výherní kombinace, je herní kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního
kola.
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PODSTATA HRY
Minimálně 3 nebo 4 stejné symboly (jeden symbol na válec) na prvních 3 až 4 sousedících válcích zleva a na 1 z 256
výherních linií tvoří výherní kombinaci. Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány pouze zleva doprava, počínaje na
válci nejvíce vlevo. Vyplácená je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na každé výherní linii.

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY
Divoký symbol
Divoký symbol "WILD" (bublina s textem WILD) nahrazuje jakýkoliv jiný symbol na příslušném válci pouze
v případě, že je součástí výherní kombinace na nejméně 1 z 256 výherních linií. Každý aktivní divoký symbol
"WILD" na kterémkoli válci a na jakékoli výherní linii násobí výhru dvakrát (2x).

STRUČNÝ SOUHRN
‒ 4 válce se 4 řadami a 256 výherními liniemi.
‒ Libovolné sázky v hodnotě až do 1 000,‐ Kč.
‒ Všechny výherní kombinace jsou vypláceny zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo.
‒ Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na výherní linii.
‒ Každý aktivní divoký symbol "WILD" nahrazuje jakýkoliv jiný symbol.
‒ Každý aktivní divoký symbol "WILD" násobí výhru dvakrát (2x).
‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají.

JMENOVITÉ HODNOTY
‒ maximální sázka:
‒ maximální výhra:
‒ výherní podíl:
‒ statistická průměrná hodinová prohra:

1 000 Kč
200 000 Kč
94 % až 97 %
54 000 Kč až 108 000 Kč

VÝHERNÍ TABULKA
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 1 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná v rámci
hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky.
4x

3x

Lucky Seven
Šťastná sedmička

160

16

Meloun

60

6

Hrozny

40

4

Pomeranč

4

1

Citrón

4

1
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4x

3x

Švestka

4

1

Třešně

4

1

BAR

2

1

FUNKCE TLAČÍTEK
Start

Autostart

Spustit hru

Režim automatické hry

Změnit výši sázky

Menu

Držet pro nastavení sázky

Otevřít nabídku možností hry

Zavřít menu

Nastavení

Zavřít nabídku možností

Nastavení hry

Výherní tabulka

Herní pravidla

Výhry pro aktuální výši sázky

Popis a pravidla hry

Hlasitost

Konec

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

FUNKCE TLAČÍTEK – mobilní telefon nebo tablet
Start

Autostart

Držet pro Autostart

Deaktivace autostartu

Zvýšit výši sázky

Snížit výši sázky

Držet pro nastavení sázky

Držet pro nastavení sázky

Sázka na linii

Menu

Otevřít nastavení sázky

Otevřít nabídku možností hry

Zavřít menu

Nastavení

Zavřít nabídku možností

Nastavení hry

Výherní tabulka

Herní pravidla

Výhry pro aktuální výši sázky

Popis a pravidla hry

Hlasitost

Konec

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět
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FUNKCE TLAČÍTEK – klávesové zkratky
Mezerník

Enter

Spustit hru (1)

Spustit hru (2)

Podržte Mezerník

Podržte Enter

Režim automatické hry (1)

Režim automatické hry (2)

Mezerník

Enter

Deaktivace autostartu (1)

Deaktivace autostartu (2)

Šipka nahoru

Šipka dolů

Zvýšit výši sázky

Snížit výši sázky

Podržte Šipku nahoru

Podržte Šipku dolů

Maximální výše sázky

Minimální výše sázky

Klávesa I

Klávesa P

Herní pravidla

Výherní tabulka

Klávesa V

Klávesa Q

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

HUNTER‘S DREAM 2
HUNTER’S DREAM 2 je 5 válcová videohra se 3 řadami a 20 výherními liniemi. Hra obsahuje expandující divoký symbol
"TÁBORÁK", bonusový scatter symbol "LOVECKÁ CHATA", bonusovou hru "STICKY FREE SPINS" a multiplikátor výhry.

HERNÍ SYMBOLY
9 (Devítka)

Orel

10 (Desítka)

Bizon

J (Kluk)

Vlk

Q (Královna)

Lovec

K (Král)

Táborák
Divoký symbol

A (Eso)

Lovecká chata
Bonusový „scatter“ symbol
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VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí
celkovou sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte
u každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí
tlačítka START, nebo pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také
možnost zahájit novou hru roztočením válců kliknutím kurzorem myši nebo dotykem prstu přímo na válce na obrazovce.
Pokud se na válcích na konci každého herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky, pak hráč získává
výhru dle výherní tabulky pro danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není dosažena žádná
výherní kombinace, je herní kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola.

PODSTATA HRY
Minimálně 2 nebo více shodných symbolů (jeden symbol na válec) na prvních 2 až 5 sousedících válcích zleva a na
1 z 20 výherních linií tvoří výherní kombinaci. Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány pouze zleva doprava,
počínaje na válci nejvíce vlevo, kromě bonusového scatter symbolu "LOVECKÁ CHATA", který je kalkulován také ze
středu. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na každé výherní linii. Níže vyobrazená tabulka
poskytuje rychlý přehled o všech symbolech a jejich minimálním počtu pro vytvoření výherní kombinace na výherní
linii:
Symbol

lovec

vlk

bizon

orel

A, K

Q, J

10, 9

2x

2x

3x

3x

3x

3x

3x

Minimální počet pro
výherní kombinaci

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY
Divoký symbol
Symbol "TÁBORÁK" je divoký symbol a nahrazuje jakýkoli jiný symbol kromě bonusového scatter symbolu
"LOVECKÁ CHATA", a to pouze v případě, je‐li součástí výherní kombinace na alespoň 1 z 20 výherních linií.
Každý divoký symbol "TÁBORÁK", který je součástí kterékoli výherní kombinace na výherní linii, násobí její
výhru dvakrát (2x).
Scatter symbol
Symbol "LOVECKÁ CHATA" je bonusový scatter symbol. 3x bonusové scatter symboly na kterékoli pozici
napříč druhým, třetím a čtvrtým válcem aktivují bonusovou hru "STICKY FREE SPINS", která odmění hráče
10 bonusovými otočeními zdarma. Pokud je v průběhu kteréhokoli bonusového otočení vytvořena jakákoli
výherní kombinace, všechny symboly, které vytvořili výherní kombinaci na výherní linii, jsou drženy ve
svých pozicích a válce s ostatními symboly se znovu protáčí s šancí vytvořit nebo rozšířit výherní kombinace
pro aktuální bonusové otočení. Symboly jsou drženy tak dlouho, dokud jsou vytvářeny nové nebo
rozšiřovány již existující výherní kombinace ‒ jinak hra přepne zpět do základní formy bonusové hry a hráč
pokračuje ve hře se zbývajícími bonusovými otočeními. Dalších 10 bonusových otočení zdarma lze znovu
získat během každé aktivní bonusové hry. Všechny výhry v rámci bonusové hry jsou automaticky přidány
do globálního FREE BANK, který je automaticky přidán ke kreditům hráče v poli KREDIT na konci bonusové
hry. Pro účely výpočtu výhry v rámci bonusových otočení se použije výše sázky z herního kola, v rámci
kterého byla bonusová otočení spuštěna.

STRUČNÝ SOUHRN
‒
‒
‒
‒

5 válců, 3 řady (5 symbolů na 1 řadu) a 20 výherních linií.
Maximální sázka 1 000, Kč.
Vyplácena je vždy pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na výherní linii.
Všechny výherní kombinace jsou vypláceny pouze zleva doprava kromě bonusového scatter symbolu "LOVECKÁ
CHATA".
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‒ Divoký symbol "TÁBORÁK" nahrazuje za jakýkoli jiný symbol kromě bonusového scatter symbolu "LOVECKÁ CHATA"
pouze v případě, je li součástí výherní kombinace na alespoň 1 z 20 výherních linií.
‒ Každý aktivní divoký symbol "TÁBORÁK" na výherní linii násobí výhru dvakrát (2x).
‒ 3x bonusové scatter symboly "LOVECKÁ CHATA" napříč druhým, třetím a čtvrtým válcem spouští bonusovou hru
"STICKY FREE SPINS" s 10 bonusovými otočeními zdarma.
‒ Pokud je v průběhu bonusových otočení vytvořena jakákoli výherní kombinace, všechny výherní symboly jsou drženy
ve svých pozicích a válce s ostatními symboly se znovu protáčí.

‒ Bonusová hra a rozhodování sázejícího neovlivňují výši výherního podílu.
‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají.

VÝHERNÍ TABULKA
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 1 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná v rámci
hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky.
5x

4x

3x

2x

Lovec

200

60

40

20

Vlk

80

32

16

8

Bizon

32

16

8

x

Orel

24

8

4

x

A (Eso)

16

6

2

x

K (Král)

16

6

2

x

Q (Královna)

8

4

1

x

J (Kluk)

8

4

1

x

10 (Desítka)

4

2

1

x

9 (Devítka)

4

2

1

x
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JMENOVITÉ HODNOTY
‒ maximální sázka:
‒ maximální výhra:
‒ výherní podíl:
‒ statistická průměrná hodinová prohra:

1 000 Kč
400 000 Kč
94 % až 97 %
54 000 Kč až 108 000 Kč

FUNKCE TLAČÍTEK
Start

Autostart

Spustit hru

Režim automatické hry

Změnit výši sázky

Menu

Držet pro nastavení sázky

Otevřít nabídku možností hry

Zavřít menu

Nastavení

Zavřít nabídku možností

Nastavení hry

Výherní tabulka

Herní pravidla

Výhry pro aktuální výši sázky

Popis a pravidla hry

Hlasitost

Konec

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

FUNKCE TLAČÍTEK – mobilní telefon nebo tablet
Start

Autostart

Držet pro Autostart

Deaktivace autostartu

Zvýšit výši sázky

Snížit výši sázky

Držet pro nastavení sázky

Držet pro nastavení sázky

Sázka na linii

Menu

Otevřít nastavení sázky

Otevřít nabídku možností hry

Zavřít menu

Nastavení

Zavřít nabídku možností

Nastavení hry

Výherní tabulka

Herní pravidla

Výhry pro aktuální výši sázky

Popis a pravidla hry

Hlasitost

Konec

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět
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FUNKCE TLAČÍTEK – klávesové zkratky
Mezerník

Enter

Spustit hru (1)

Spustit hru (2)

Podržte Mezerník

Podržte Enter

Režim automatické hry (1)

Režim automatické hry (2)

Mezerník

Enter

Deaktivace autostartu (1)

Deaktivace autostartu (2)

Šipka nahoru

Šipka dolů

Zvýšit výši sázky

Snížit výši sázky

Podržte Šipku nahoru

Podržte Šipku dolů

Maximální výše sázky

Minimální výše sázky

Klávesa I

Klávesa P

Herní pravidla

Výherní tabulka

Klávesa V

Klávesa Q

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

JEWELS QUEST 2
JEWELS QUEST 2 je 5‐válcová videohra s 5 sloupci (3 aktivními symboly na sloupec), 3 aktivními řadami (horní řada slouží
pouze jako náhled následujících symbolů) a 20 výherními liniemi. Hra obsahuje divoký symbol "WILD" (zelená totemová
maska), bonusový symbol "SCATTER" (červená totemová maska), "MYSTERY" bonusovou hru a multiplikátor výher.

HERNÍ SYMBOLY
9 (Devítka)

A (Eso)

10 (Desítka)

Zlatá totemová maska

J (Kluk)

Červená totemová maska
Bonusový „scatter“ symbol

Q (Královna)

Zelená totemová maska
Divoký symbol

K (Král)

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí
celkovou sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte
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u každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky padajících kamenných bloků při každém
stisknutí tlačítka START, nebo pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč
má také možnost zahájit novou hru roztočením válců kliknutím kurzorem myši nebo dotykem prstu přímo na válce na
obrazovce. Pokud je na konci každého herního kola vytvořena jakákoliv výherní kombinace napříč 3 nebo více
sousedícími válci, hráč je odměněn výhrou za nejvyšší výherní kombinaci z každé výherní linie dle výherní tabulky pro
aktuální výši sázky. Symboly, které vytvořily výherní kombinace, explodují a zmizí a prázdný prostor je nahrazen
symboly z řádku nad nimi (kaskádový efekt). Symboly v prvním řádku jsou doplněny symboly z řádku nad ním, který
nikdy není součástí výherních linií. Všechny ostatní symboly, které nejsou součástí výherních kombinací, zůstávají na
svých pozicích. Tento "kaskádový" cyklus se může opakovat pouze 10krát za sebou. Všechny výhry jsou automaticky
přidány ke kreditům hráče v políčku KREDIT na konci každého herního kola. V případě, že není dosažena žádná výherní
kombinace, je herní kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola.

PODSTATA HRY
Minimálně 3 nebo více shodných symbolů (jeden symbol na sloupec) na na 1 z 20 výherních linií tvoří výherní
kombinaci. Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány zleva doprava, zprava doleva a ze středu. Vyplácena je pouze
nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie.

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY
Divoký symbol
Symbol se zelenou totemovou maskou je divoký symbol "WILD", který nahrazuje jakýkoliv jiný symbol
kromě bonusového symbolu "SCATTER" (červená totemová maska) pouze tehdy, pokud je součástí výherní
kombinace na alespoň 1 z 20 výherních linií. Každý divoký symbol "WILD", který je součástí kterékoliv
výherní kombinace na výherní linii, násobí její výhru dvakrát (2x).
Scatter symbol
Symbol s červenou totemovou maskou je bonusový symbol "SCATTER", který se zobrazuje na všech válcích
a na jakékoli pozici. Tři a více bonusových scatter symbolů napříč všemi válci a na jakékoli pozici aktivují
bonusovou hru "MYSTERY". Každý bonusový scatter symbol, který je součástí řetězce, jenž spustil
bonusovou hru, je po aktivaci přeměněn v symbol tajemné krypty se skrytým pokladem v podobě diamantu
s náhodným multiplikátorem výhry dle bonusové výherní tabulky v závislosti na aktuální výši sázky herního
kola, v rámci kterého byla bonusová hra spuštěna.
Výherní tabulka pro bonusovou hru „MYSTERY“
Výhra
Stříbrný diamant

25x výše sázky

Modrý diamant

20x výše sázky

Zelený diamant

15x výše sázky

Červený diamant

10x výše sázky

Žlutý diamant

5x výše sázky
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Hráč poté odkrývá jím zvolené přeměněné symboly. Bonusová hra končí, buď když jsou odkryty všechny
krypty za výhry nebo pokud byla nalezena prázdná krypta. Všechny výhry v rámci bonusové hry jsou
automaticky přidány do globálního FREE BANK, který je automaticky přidán ke kreditům hráče v poli KREDIT
na konci bonusové hry.

STRUČNÝ SOUHRN
‒ 5 sloupců, 3 řady a 20 výherních linií.
‒ Maximální sázka 1 000,‐ Kč.
‒ Výherní kombinace jsou vypláceny zleva doprava, zprava doleva a ze středu.
‒ Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na každé výherní linii.
‒ Symboly, které vytvořily výherní kombinace, explodují a zmizí a prázdný prostor je nahrazen symboly z řádku nad
nimi (kaskádový efekt).
‒ "Kaskádový" cyklus se může opakovat pouze 10 krát za sebou.
‒ Divoký symbol "WILD" (zelená totemová maska) nahrazuje jakýkoliv jiný symbol kromě bonusového symbolu
"SCATTER" (červená totemová maska.
‒ Každý aktivní divoký symbol "WILD" na výherní linii násobí výhru dvakrát (2x).
‒ Tři a více bonusových symbolů "SCATTER" (červená totemová maska) napříč všemi válci a na jakékoli pozici aktivují
bonusovou hru "MYSTERY".
‒ Každý bonusový scatter symbol, který je součástí řetězce, jenž spustil bonusovou hru, je po aktivaci přeměněn na
symbol tajemné krypty se skrytým náhodným multiplikátorem výhry.
‒ Bonusová hra a rozhodování sázejícího neovlivňují výši výherního podílu.
‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají.

JMENOVITÉ HODNOTY
‒ maximální sázka:
‒ maximální výhra:
‒ výherní podíl:
‒ statistická průměrná hodinová prohra:

1 000 Kč
500 000 Kč
94 % až 97 %
54 000 Kč až 108 000 Kč

VÝHERNÍ TABULKA
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 1 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná v rámci
hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky.
5x

4x

3x

Zlatá totemová maska

15

10

5

A (Eso)

10

5

2

K (Král)

10

5

2

Q (Královna)

4

3

1
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5x

4x

3x

J (Kluk)

4

3

1

10 (Desítka)

3

2

1

9 (Devítka)

3

2

1

FUNKCE TLAČÍTEK
Start

Autostart

Spustit hru

Režim automatické hry

Změnit výši sázky

Menu

Držet pro nastavení sázky

Otevřít nabídku možností hry

Zavřít menu

Nastavení

Zavřít nabídku možností

Nastavení hry

Výherní tabulka

Herní pravidla

Výhry pro aktuální výši sázky

Popis a pravidla hry

Hlasitost

Konec

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

FUNKCE TLAČÍTEK – mobilní telefon nebo tablet
Start

Autostart

Držet pro Autostart

Deaktivace autostartu

Zvýšit výši sázky

Snížit výši sázky

Držet pro nastavení sázky

Držet pro nastavení sázky

Sázka na linii

Menu

Otevřít nastavení sázky

Otevřít nabídku možností hry

Zavřít menu

Nastavení

Zavřít nabídku možností

Nastavení hry

Výherní tabulka

Herní pravidla

Výhry pro aktuální výši sázky

Popis a pravidla hry

Hlasitost

Konec

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět
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FUNKCE TLAČÍTEK – klávesové zkratky
Mezerník

Enter

Spustit hru (1)

Spustit hru (2)

Podržte Mezerník

Podržte Enter

Režim automatické hry (1)

Režim automatické hry (2)

Mezerník

Enter

Deaktivace autostartu (1)

Deaktivace autostartu (2)

Šipka nahoru

Šipka dolů

Zvýšit výši sázky

Snížit výši sázky

Podržte Šipku nahoru

Podržte Šipku dolů

Maximální výše sázky

Minimální výše sázky

Klávesa I

Klávesa P

Herní pravidla

Výherní tabulka

Klávesa V

Klávesa Q

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

MULTI 5
MULTI 5 je videohra s 5 válci, 4 řadami a 20 výherními liniemi. Hra obsahuje divoký symbol "MULTI5", bonusové symboly
"THREE", "REEL" a "BONUS", bonusovou hru a multiplikátor výher.

HERNÍ SYMBOLY
Třešně

THREE (horní část)
Bonusový symbol

Stříbrný BAR

THREE (střední část)
Bonusový symbol

Modrý BAR

THREE (spodní část)
Bonusový symbol

Červený BAR

REEL (horní část)
Bonusový symbol

Dolar

REEL (střední část)
Bonusový symbol

Červená sedmička

REEL (spodní část)
Bonusový symbol
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Žlutá sedmička

BONUS (horní část)
Bonusový symbol

Multi5
Divoký symbol

BONUS (střední část)
Bonusový symbol
BONUS (spodní část)
Bonusový symbol

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí
celkovou sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte
u každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí
tlačítka START, nebo pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také
možnost zahájit novou hru roztočením válců kliknutím kurzorem myši nebo dotykem prstu přímo na válce na obrazovce.
Pokud se na válcích na konci každého herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky, pak hráč získává
výhru dle výherní tabulky pro danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není dosažena žádná
výherní kombinace, je herní kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola.

PODSTATA HRY
Minimálně 3 identické symboly (jeden symbol na válec) na prvních třech sousedících válcích zleva a na 1 z 20 výherních
linií tvoří výherní kombinaci. Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce
vlevo. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na každé výherní linii.

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY
Divoký symbol
Symbol "MULTI5" je divoký symbol a nahrazuje za jakýkoli jiný symbol na aktuálním válci, kromě bonusových
symbolů "THREE", "REEL" a "BONUS" pouze v případě, že je součástí výherní kombinace na alespoň 1 z 20
výherních linií. Každý aktivní divoký symbol "MULTI5", který je součástí kterékoli výherní kombinace na
výherní linii, násobí její výhru dvakrát (2x).
Bonusové symboly
Tři bonusové symboly "THREE", "REEL" a "BONUS" se objevují pouze na druhém, třetím a čtvrtém válci, a to
konkrétně: symbol "THREE" na druhém válci, symbol "REEL" na třetím válci a symbol "BONUS" na čtvrtém
válci. V případě, kdy se na konci jednoho herního kola objeví všechny 3 bonusové symboly a pokryjí svůj
vlastní válec napříč 3 řádky, je aktivována bonusová hra "THREE REEL BONUS" s 10 bonusovými otočeními
zdarma. Během bonusové hry je hlavní hrací plocha (obrazovka) překryta bonusovými symboly v jejich plné
délce přes vrchní, pravou a levou stranu a hrací plocha obrazovky je zůžena na pouhé 3 sousedící střední
válce a 3 řady s 27 výherními liniemi ve stylu "criss cross" (křížem krážem). Všechny výhry v rámci bonusové
hry jsou automaticky přidány do globálního FREE BANK, který je automaticky přidán ke kreditům hráče v
poli KREDIT na konci bonusové hry. Další 10 bonusových otočení zdarma lze vyhrát v průběhu každé aktivní
bonusové hry. Pro účely výpočtu výhry v rámci bonusových otočení se použije výše sázky z herního kola,
v rámci kterého byla bonusová otočení spuštěna.

‐ 51 ‐

STRUČNÝ SOUHRN
‒ 5 válců, 4 řady a 20 výherních linií.
‒ Maximální sázka 1 000,‐ Kč.
‒ Všechny výherní kombinace jsou vypláceny pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo.
‒ Vyplácena je vždy pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na výherní linii.
‒ Symbol "MULTI5" je divoký symbol a nahrazuje jakýkoli jiný symbol na aktuálním válci, kromě bonusových symbolů
"THREE", "REEL" a "BONUS".
‒ Každý aktivní divoký symbol "MULTI5", který je součástí kterékoli výherní kombinace na výherní linii, násobí její
výhru dvakrát (2x).
‒ Bonusové symboly "THREE", "REEL" a "BONUS" se objevují pouze na druhém, třetím a čtvrtém válci.
‒ V případě, že se plně objeví všechny 3 bonusové symboly a pokryjí svůj vlastní válec napříč třemi řadami, je
aktivována bonusová hra "THREE REEL BONUS" s 10 bonusovými otočeními zdarma.
‒ Bonusová hra se skládá z 3 sousedících středních válců a 3 řad s 27 výherními liniemi ve stylu "criss‐cross"
(křížem‐krážem).
‒ Bonusová hra a rozhodování sázejícího neovlivňují výši výherního podílu.
‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají.

JMENOVITÉ HODNOTY
‒ maximální sázka:
‒ maximální výhra:
‒ výherní podíl:
‒ statistická průměrná hodinová prohra:

1 000 Kč
250 000 Kč
94 % až 97 %
54 000 Kč až 108 000 Kč

VÝHERNÍ TABULKA
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 1 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná v rámci
hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky.
5x

4x

3x

Červená sedmička

200

160

40

Žlutá sedmička

160

60

16

Dolar

40

16

6

Červený BAR

6

4

1

Modrý BAR

6

4

1
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5x

4x

3x

Stříbrný BAR

4

2

1

Třešně

4

2

1

FUNKCE TLAČÍTEK
Start

Autostart

Spustit hru

Režim automatické hry

Změnit výši sázky

Menu

Držet pro nastavení sázky

Otevřít nabídku možností hry

Zavřít menu

Nastavení

Zavřít nabídku možností

Nastavení hry

Výherní tabulka

Herní pravidla

Výhry pro aktuální výši sázky

Popis a pravidla hry

Hlasitost

Konec

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

FUNKCE TLAČÍTEK – mobilní telefon nebo tablet
Start

Autostart

Držet pro Autostart

Deaktivace autostartu

Zvýšit výši sázky

Snížit výši sázky

Držet pro nastavení sázky

Držet pro nastavení sázky

Sázka na linii

Menu

Otevřít nastavení sázky

Otevřít nabídku možností hry

Zavřít menu

Nastavení

Zavřít nabídku možností

Nastavení hry

Výherní tabulka

Herní pravidla

Výhry pro aktuální výši sázky

Popis a pravidla hry

Hlasitost

Konec

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět
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FUNKCE TLAČÍTEK – klávesové zkratky
Mezerník

Enter

Spustit hru (1)

Spustit hru (2)

Podržte Mezerník

Podržte Enter

Režim automatické hry (1)

Režim automatické hry (2)

Mezerník

Enter

Deaktivace autostartu (1)

Deaktivace autostartu (2)

Šipka nahoru

Šipka dolů

Zvýšit výši sázky

Snížit výši sázky

Podržte Šipku nahoru

Podržte Šipku dolů

Maximální výše sázky

Minimální výše sázky

Klávesa I

Klávesa P

Herní pravidla

Výherní tabulka

Klávesa V

Klávesa Q

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

MULTIPLAY 81
MULTIPLAY 81 je videohra se 4 válci, 3 řadami a maximálně 81 výherními liniemi. Hra obsahuje divoký symbol
"MULTIPLAY 81" a extra multiplikátor výher.

HERNÍ SYMBOLY
BAR

Hrozny

Pomeranč

Meloun

Třešně

Šťastná sedmička

Švestka

Multiplay 81
Divoký symbol

Citrón

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí
celkovou sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte
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u každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí
tlačítka START, nebo pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také
možnost zahájit novou hru roztočením válců kliknutím kurzorem myši nebo dotykem prstu přímo na válce na obrazovce.
Pokud se na válcích na konci každého herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky, pak hráč získává
výhru dle výherní tabulky pro danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není dosažena žádná výherní
kombinace, je herní kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola.

PODSTATA HRY
Minimálně 3 a více shodných symbolů (jeden symbol na válec) na prvních 3 až 4 sousedících válcích zleva a minimálně
na 1 výherní linii vytváří výherní kombinaci. 27 výherních linií se vztahuje na 3 identické symboly na prvních 3
sousedících válcích zleva, a 81 výherních linií se vztahuje na 4 identické symboly napříč všemi 4 válci. Všechny výherní
kombinace jsou kalkulovány pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo, a vyplácená je pouze nejvyšší výhra
z výherní kombinace na každé výherní linii.

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY
Divoký symbol
Symbol "MULTIPLAY 81" je divoký symbol, který nahrazuje jakýkoli jiný symbol na aktuálním válci pouze v
případě, že je součástí jakékoli výherní kombinace alespoň na 1 z 27 nebo 81 výherních linií, a násobí její
výhru v závislosti na svém počtu na výherní linii. Každý divoký symbol "MULTIPLAY 81", který je součástí
kterékoliv výherní kombinace na výherní linii, násobí její výhru dle následujících kombinací:
VÝHRA 2x

×

VÝHRA 4x

×

×

×

×

VÝHRA 8x

×
STRUČNÝ SOUHRN
‒ 4 válce, 3 řady a maximálně 81 výherních linií.
‒ Maximální sázka 1 000,‐ Kč.
‒ Všechny výherní kombinace jsou vypláceny pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo.
‒ Vyplácena je vždy pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na výherní linii.
‒ Symbol "MULTIPLAY 81" je divoký symbol, který nahrazuje jakýkoli jiný symbol na aktuálním válci.
‒ Každý aktivní divoký symbol "MULTIPLAY 81", který je součástí výherní kombinace na výherní linii, násobí její výhru
v závislosti na svém počtu na výherní linii: 1 = 2x; 2 = 4x; 3 = 8x.
‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají.

JMENOVITÉ HODNOTY
‒ maximální sázka:
‒ maximální výhra:
‒ výherní podíl:
‒ statistická průměrná hodinová prohra:

1 000 Kč
200 000 Kč
94 % až 97 %
54 000 Kč až 108 000 Kč
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VÝHERNÍ TABULKA
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 1 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná v rámci
hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky.
4x

3x

Šťastná sedmička

160

16

Meloun

60

6

Hrozny

40

4

Citrón

4

1

Švestka

4

1

Třešně

4

1

Pomeranč

4

1

BAR

2

1

FUNKCE TLAČÍTEK
Start

Autostart

Spustit hru

Režim automatické hry

Změnit výši sázky

Menu

Držet pro nastavení sázky

Otevřít nabídku možností hry

Zavřít menu

Nastavení

Zavřít nabídku možností

Nastavení hry

Výherní tabulka

Herní pravidla

Výhry pro aktuální výši sázky

Popis a pravidla hry

Hlasitost

Konec

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět
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FUNKCE TLAČÍTEK – mobilní telefon nebo tablet
Start

Autostart

Držet pro Autostart

Deaktivace autostartu

Zvýšit výši sázky

Snížit výši sázky

Držet pro nastavení sázky

Držet pro nastavení sázky

Sázka na linii

Menu

Otevřít nastavení sázky

Otevřít nabídku možností hry

Zavřít menu

Nastavení

Zavřít nabídku možností

Nastavení hry

Výherní tabulka

Herní pravidla

Výhry pro aktuální výši sázky

Popis a pravidla hry

Hlasitost

Konec

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

FUNKCE TLAČÍTEK – klávesové zkratky
Mezerník

Enter

Spustit hru (1)

Spustit hru (2)

Podržte Mezerník

Podržte Enter

Režim automatické hry (1)

Režim automatické hry (2)

Mezerník

Enter

Deaktivace autostartu (1)

Deaktivace autostartu (2)

Šipka nahoru

Šipka dolů

Zvýšit výši sázky

Snížit výši sázky

Podržte Šipku nahoru

Podržte Šipku dolů

Maximální výše sázky

Minimální výše sázky

Klávesa I

Klávesa P

Herní pravidla

Výherní tabulka

Klávesa V

Klávesa Q

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět
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MULTIPLAY HOT
MULTIPLAY HOT je videohra se 4 válci, 3 řadami a 20 výherními liniemi. Hra obsahuje divoký symbol "MULTIPLAY"
a multiplikátor výher.

HERNÍ SYMBOLY
BAR

Hrozny

Třešně

Meloun

Citrón

Šťastná sedmička

Pomeranč

Multiplay
Divoký symbol

Švestka

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí
celkovou sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte
u každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí
tlačítka START, nebo pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také
možnost zahájit novou hru roztočením válců kliknutím kurzorem myši nebo dotykem prstu přímo na válce na
obrazovce. Pokud se na válcích na konci každého herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky,
pak hráč získává výhru dle výherní tabulky pro danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není
dosažena žádná výherní kombinace, je herní kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního
kola.

PODSTATA HRY
Minimálně 3 a více identických symbolů (jeden symbol na válec) na prvních 3 až 4 sousedících válcích zleva a na 1 z 20
výherních linií tvoří výherní kombinaci. Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány pouze zleva doprava, počínaje na
válci nejvíce vlevo. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na každé výherní linii.

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY
Divoký symbol
Symbol "MULTIPLAY" je divoký symbol a nahrazuje za jakýkoli jiný symbol na aktuálním válci pouze
v případě, že je součástí výherní kombinace na alespoň 1 z 20 výherních linií a násobí její výhru v závislosti
na svém počtu na výherní linii. Každý divoký symbol "MULTIPLAY", který je součástí kterékoliv výherní
kombinace na výherní linii, násobí její výhru dle následujících kombinací:
VÝHRA 2x

×

×

VÝHRA 4x

×

×
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×

VÝHRA 8x

×
STRUČNÝ SOUHRN
‒ 4 válce, 3 řady a 20 výherních linií.
‒ Maximální sázka 1 000,‐ Kč.
‒ Všechny výherní kombinace jsou vypláceny pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo.
‒ Vyplácena je vždy pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na výherní linii.
‒ Symbol "MULTIPLAY" je divoký symbol a nahrazuje za jakýkoli jiný symbol na aktuálním válci.
‒ Každý aktivní divoký symbol "MULTIPLAY", který je součástí výherní kombinace na výherní linii, násobí její výhru
v závislosti na svém vlastním počtu na výherní linii: 1 = 2x; 2 = 4x; 3 = 8x.
‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají.

JMENOVITÉ HODNOTY
‒ maximální sázka:
‒ maximální výhra:
‒ výherní podíl:
‒ statistická průměrná hodinová prohra:

1 000 Kč
200 000 Kč
94 % až 97 %
54 000 Kč až 108 000 Kč

VÝHERNÍ TABULKA
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 1 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná v rámci
hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky.
4x

3x

160

16

Meloun

60

6

Hrozny

40

4

Švestka

4

1

Pomeranč

4

1

Citrón

4

1

Třešně

4

1

BAR

2

1

Šťastná sedmička
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FUNKCE TLAČÍTEK
Start

Autostart

Spustit hru

Režim automatické hry

Změnit výši sázky

Menu

Držet pro nastavení sázky

Otevřít nabídku možností hry

Zavřít menu

Nastavení

Zavřít nabídku možností

Nastavení hry

Výherní tabulka

Herní pravidla

Výhry pro aktuální výši sázky

Popis a pravidla hry

Hlasitost

Konec

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

FUNKCE TLAČÍTEK – mobilní telefon nebo tablet
Start

Autostart

Držet pro Autostart

Deaktivace autostartu

Zvýšit výši sázky

Snížit výši sázky

Držet pro nastavení sázky

Držet pro nastavení sázky

Sázka na linii

Menu

Otevřít nastavení sázky

Otevřít nabídku možností hry

Zavřít menu

Nastavení

Zavřít nabídku možností

Nastavení hry

Výherní tabulka

Herní pravidla

Výhry pro aktuální výši sázky

Popis a pravidla hry

Hlasitost

Konec

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

FUNKCE TLAČÍTEK – klávesové zkratky
Mezerník

Enter

Spustit hru (1)

Spustit hru (2)

Podržte Mezerník

Podržte Enter

Režim automatické hry (1)

Režim automatické hry (2)

Mezerník

Enter

Deaktivace autostartu (1)

Deaktivace autostartu (2)
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Šipka nahoru

Šipka dolů

Zvýšit výši sázky

Snížit výši sázky

Podržte Šipku nahoru

Podržte Šipku dolů

Maximální výše sázky

Minimální výše sázky

Klávesa I

Klávesa P

Herní pravidla

Výherní tabulka

Klávesa V

Klávesa Q

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

PERSIAN NIGHTS
PERSIAN NIGHTS je 5 válcová videohra s 5 řadami a 50 výherními liniemi. Hra obsahuje divoký symbol "WILD"
s aktivačním symbolem "LUCERNY", bonus scatter symbol "ZLATÝ PALÁC" a bonusovou hru "10 Her Zdarma".

HERNÍ SYMBOLY
9 (Devítka)

Aladin

10 (Desítka)

Šavle

J (Kluk)

Fatima

Q (Královna)

Šejk

K (Král)

Bonus (Bonus scatter symbol)

A (Eso)

Wild (Divoký symbol)

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí
celkovou sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte
u každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí
tlačítka START, nebo pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také
možnost zahájit novou hru roztočením válců kliknutím kurzorem myši nebo dotykem prstu přímo na válce na
obrazovce. Pokud se na válcích na konci každého herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky,
pak hráč získává výhru dle výherní tabulky pro danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není
dosažena žádná výherní kombinace, je herní kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního
kola.
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PODSTATA HRY
Minimálně 2 identické symboly (jeden symbol na válec) na prvních dvou sousedících válcích zleva a na 1 z 50 výherních
linií tvoří výherní kombinaci. Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány pouze zleva doprava, počínaje na válci
nejvíce vlevo. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na každé výherní linii.

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY
Divoký symbol
Jakýkoliv symbol vyobrazený uvnitř "modrého" rámečku na první pozici prostřední řady na prvním válci
zleva, vedle symbolu "LUCERNA" je automaticky přeměněn v divoký symbol "WILD" a taktéž i všechny
ostatní přilehlé "orámečkované" symboly z každé strany k tomuto symbolu.
Scatter symbol
Symbol "BONUS" (Zlatý palác) je bonusový scatter symbol. Tři bonusové scatter symboly na jakékoli pozici
napříč druhým, třetím a čtvrtým válcem aktivují "Bonusovou Hru", která odmění hráče 10 bonusovými
otočeními zdarma. Během "Bonusové Hry" je symbol "LUCERNA" ztrojnásoben, což znamená, že horní
a také spodní řada má stejnou funkci stejně jako prostřední řada v průběhu první fáze hry. Dalších 10
bonusových otočení zdarma lze znovu získat během každé aktivní bonusové hry. Všechny výhry v rámci
bonusové hry jsou automaticky přidány do globálního FREE BANK, který je automaticky přidán ke kreditům
hráče v poli KREDIT na konci bonusové hry. Pro účely výpočtu výhry v rámci bonusových otočení se použije
výše sázky z herního kola, v rámci kterého byla bonusová otočení spuštěna.

STRUČNÝ SOUHRN
‒ 5 válců, 5 řad (5 symbolů na 1 řadu) a 50 výherních linií.
‒ Libovolné sázky v hodnotě až do 1 000,‐ Kč.
‒ Všechny výherní kombinace jsou vypláceny zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo.
‒ Vyplácena je vždy pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na výherní linii.
‒ Jakýkoliv symbol uvnitř "modrého" rámečku na první pozici prostřední řady na prvním válci zleva a taktéž i všechny ostatní
přilehlé "orámečkované" symboly z každé strany jsou automaticky přeměněny v divoký symbol "WILD"
‒ Každý aktivní divoký symbol "WILD" nahrazuje jakýkoliv jiný symbol kromě bonus scatter symbolu "BONUS" (Zlatý
Palác)
‒ Tři scatter symboly "BONUS" (Zlatý palác) na jakékoli pozici napříč druhým, třetím a čtvrtým válcem aktivují
"Bonusovou Hru" s 10 bonusovými otočeními zdarma
‒ Bonusová hra a rozhodování sázejícího neovlivňují výši výherního podílu.
‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají.

JMENOVITÉ HODNOTY
‒ maximální sázka:
1 000 Kč
‒ maximální výhra:
205 000 Kč
‒ výherní podíl:
75 %
‒ statistická průměrná hodinová prohra: 450 000 Kč
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VÝHERNÍ TABULKA
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 10 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná v rámci
hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky.
5x

4x

3x

2x

Šejk

100

60

40

20

Fatima

60

32

16

8

Šavle

32

16

8

×

Aladin

24

8

4

×

A (Eso)

16

6

2

×

K (Král)

16

6

2

×

Q (Královna)

8

4

1

×

J (Kluk)

8

4

1

×

10 (Desítka)

4

2

1

×

9 (Devítka)

4

2

1

×

FUNKCE TLAČÍTEK
Start

Autostart

Spustit hru

Režim automatické hry

Změnit výši sázky

Menu

Držet pro nastavení sázky

Otevřít nabídku možností hry

Zavřít menu

Nastavení

Zavřít nabídku možností

Nastavení hry

Výherní tabulka

Herní pravidla

Výhry pro aktuální výši sázky

Popis a pravidla hry

Hlasitost

Konec

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět
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FUNKCE TLAČÍTEK – mobilní telefon nebo tablet
Start

Autostart

Držet pro Autostart

Deaktivace autostartu

Zvýšit výši sázky

Snížit výši sázky

Držet pro nastavení sázky

Držet pro nastavení sázky

Sázka na linii

Menu

Otevřít nastavení sázky

Otevřít nabídku možností hry

Zavřít menu

Nastavení

Zavřít nabídku možností

Nastavení hry

Výherní tabulka

Herní pravidla

Výhry pro aktuální výši sázky

Popis a pravidla hry

Hlasitost

Konec

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

FUNKCE TLAČÍTEK – klávesové zkratky
Mezerník

Enter

Spustit hru (1)

Spustit hru (2)

Podržte Mezerník

Podržte Enter

Režim automatické hry (1)

Režim automatické hry (2)

Mezerník

Enter

Deaktivace autostartu (1)

Deaktivace autostartu (2)

Šipka nahoru

Šipka dolů

Zvýšit výši sázky

Snížit výši sázky

Podržte Šipku nahoru

Podržte Šipku dolů

Maximální výše sázky

Minimální výše sázky

Klávesa I

Klávesa P

Herní pravidla

Výherní tabulka

Klávesa V

Klávesa Q

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět
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SAVANNA SUNRISE DELUXE
SAVANNA SUNRISE DELUXE je 5 válcová videohra se 4 řadami a 20 výherními liniemi. Hra obsahuje divoký symbol "MODRÝ
DIAMANT", scatter bonus symbol "KMENOVÉ MASKY", bonusovou hru "10 Her Zdarma" a multiplikátor výhry.

HERNÍ SYMBOLY
J (Kluk)

Nosorožec

Q (Královna)

Slon

K (Král)

Lev

A (Eso)

Kmenové Masky
Bonus „scatter“ symbol
Modrý Diamant
Divoký symbol

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí celkovou
sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte u každé nové
hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí tlačítka START, nebo
pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také možnost zahájit novou
hru roztočením válců klepnutím přímo na válce na spodní dotykové obrazovce. Pokud se na válcích na konci každého
herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky, pak hráč získává výhru dle výherní tabulky pro danou
výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není dosažena žádná výherní kombinace, je herní kolo považováno
za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola.

PODSTATA HRY
Minimálně 3 identické symboly (jeden symbol na válec) na prvních třech sousedících válcích zleva a na 1 z 20 výherních
linií tvoří výherní kombinaci. Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány pouze zleva doprava, počínaje na válci
nejvíce vlevo. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na každé výherní linii.

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY
Divoký symbol
Symbol "MODRÝ DIAMANT" je divoký symbol a nahrazuje jakýkoliv jiný symbol kromě bonusového scatter
symbolu "KMENOVÉ MASKY". Každý aktivní divoký symbol na výherní linii násobí výhru dvakrát (2x).
V průběhu bonusové hry se divoký symbol stává pohyblivým a posouvá se po válcích zprava doleva o jednu
pozici po každé bonusové otočce a vytváří tak zcela náhodné výherní kombinace.
Scatter symbol
Symbol "KMENOVÉ MASKY" je bonusový scatter symbol. 3 bonusové scatter symboly napříč druhým, třetím
a čtvrtým válcem spouští bonusovou hru "10 HER ZDARMA". Dalších 5 bonusových otočení zdarma lze vyhrát v
průběhu každé aktivní bonusové hry. V průběhu bonusové hry se divoký symbol stává pohyblivým a posouvá se
po válcích zprava doleva o jednu pozici po každé otočce a vytváří tak zcela náhodné výherní kombinace. Pro
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účely výpočtu výhry v rámci bonusových otočení se použije výše sázky z herního kola, v rámci kterého byla
bonusová otočení spuštěna

STRUČNÝ SOUHRN
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

5 válců, 4 řady (5 symbolů na 1 řádek) a 20 výherních linií.
Libovolné sázky v hodnotě až do 1 000,‐ Kč.
Všechny výherní kombinace jsou vypláceny pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo.
Vyplácena je vždy pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na výherní linii.
Tři bonusové scatter symboly "KMENOVÉ MASKY" napříč druhým, třetím a čtvrtým válcem spouští bonusovou hru
"10 HER ZDARMA".
Divoký symbol "MODRÝ DIAMANT" nahrazuje jakýkoliv jiný symbol kromě scatter bonus symbolu "KMENOVÉ MASKY".
V průběhu bonusové hry se divoký symbol "MODRÝ DIAMANT" stává pohyblivým a posouvá se zprava doleva
o jednu pozici po každé bonusové otočce.
Bonusová hra a rozhodování sázejícího neovlivňují výši výherního podílu.
Výhry z jednotlivých linií se sčítají.

JMENOVITÉ HODNOTY
‒ maximální sázka:
‒ maximální výhra:
‒ výherní podíl:
‒ statistická průměrná hodinová prohra:

1 000 Kč
400 000 Kč
94 % až 97 %
54 000 Kč až 108 000 Kč

VÝHERNÍ TABULKA
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 1 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná v rámci
hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky.
5x

4x

3x

Lev

200

160

40

Slon

160

60

16

Nosorožec

40

16

6

A (Eso)

6

4

1

K (Král)

6

4

1

Q (Královna)

4

2

1

J (Kluk)

4

2

1
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FUNKCE TLAČÍTEK
Start

Autostart

Spustit hru

Režim automatické hry

Změnit výši sázky

Menu

Držet pro nastavení sázky

Otevřít nabídku možností hry

Zavřít menu

Nastavení

Zavřít nabídku možností

Nastavení hry

Výherní tabulka

Herní pravidla

Výhry pro aktuální výši sázky

Popis a pravidla hry

Hlasitost

Konec

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

FUNKCE TLAČÍTEK – mobilní telefon nebo tablet
Start

Autostart

Držet pro Autostart

Deaktivace autostartu

Zvýšit výši sázky

Snížit výši sázky

Držet pro nastavení sázky

Držet pro nastavení sázky

Sázka na linii

Menu

Otevřít nastavení sázky

Otevřít nabídku možností hry

Zavřít menu

Nastavení

Zavřít nabídku možností

Nastavení hry

Výherní tabulka

Herní pravidla

Výhry pro aktuální výši sázky

Popis a pravidla hry

Hlasitost

Konec

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

FUNKCE TLAČÍTEK – klávesové zkratky
Mezerník

Enter

Spustit hru (1)

Spustit hru (2)

Podržte Mezerník

Podržte Enter

Režim automatické hry (1)

Režim automatické hry (2)

Mezerník

Enter

Deaktivace autostartu (1)

Deaktivace autostartu (2)
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Šipka nahoru

Šipka dolů

Zvýšit výši sázky

Snížit výši sázky

Podržte Šipku nahoru

Podržte Šipku dolů

Maximální výše sázky

Minimální výše sázky

Klávesa I

Klávesa P

Herní pravidla

Výherní tabulka

Klávesa V

Klávesa Q

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

SPACE ADVENTURE
SPACE ADVENTURE je 5 válcová videohra se 3 řadami (3 symboly na válec) a 20 výherními liniemi. Hra obsahuje divoký
symbol "WILD", bonus scatter symbol "RAKETA", bonusovou hru "BONUS FREE GAMES" s 10.bonusovými otočeními
zdarma a multiplikátor výhry.

HERNÍ SYMBOLY
9 (Devítka)

Robot

10 (Desítka)

Planeta

J (Kluk)

Pistole

Q (Královna)

Kosmonaut

K (Král)

Mimozemšťan

A (Eso)

Raketa
Bonus „scatter“ symbol

Družice

Wild
Divoký symbol

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí
celkovou sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte
u každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí
tlačítka START, nebo pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také
možnost zahájit novou hru roztočením válců kliknutím kurzorem myši nebo dotykem prstu přímo na válce na
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obrazovce. Pokud se na válcích na konci každého herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky,
pak hráč získává výhru dle výherní tabulky pro danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není
dosažena žádná výherní kombinace, je herní kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního
kola.

PODSTATA HRY
Minimálně 2 identické symboly (jeden symbol na válec) na prvních dvou sousedících válcích zleva a na 1 z 20 výherních
linií tvoří výherní kombinaci. Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány pouze zleva doprava, počínaje na válci
nejvíce vlevo. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na každé výherní linii.

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY
Divoký symbol
Jakýkoliv symbol v rámečku na divoké linii (prostřední řada), na prvním válci zleva a případně na sousedících
válcích je změněn na divoký symbol. Každý aktivní divoký symbol nahrazuje jakýkoliv jiný symbol, kromě
bonusového scatter symbolu RAKETA. Každý aktivní divoký symbol násobí výhru dvakrát (2x).

Scatter symbol
Pokud se na jakékoliv pozici napříč druhým, třetím a čtvrtým válcem objeví 3x bonus scatter symbol RAKETA,
je spuštěno 10 bonusových roztočení zdarma. Během bonusových roztočení zdarma, jakýkoliv symbol
v rámečku na divoké linii (všechny 3 řady), počínaje na válci nejvíce vlevo a případně na sousedících válcích,
se mění na divoký symbol. Během bonusových roztočení zdarma je možné získat další bonusová roztočení.
Bonusová roztočení zdarma jsou hrána za neměnnou sázku, jejíž hodnota je stejná jako hodnota sázky
v herním kole, které spustilo bonusová roztočení zdarma.

STRUČNÝ SOUHRN
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

5 válců, 3 řady (5 symbolů na 1 řadu) a 20 výherních linií.
Libovolné sázky v hodnotě až do 1 000,‐ Kč.
Všechny výherní kombinace jsou vypláceny zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo.
Vyplácena je vždy pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na výherní linii.
Každý symbol "v rámečku" v prostředním řádku na prvním a případně všech sousedících válcích se automaticky
promění v divoký symbol "WILD".
Každý aktivní divoký symbol "WILD" nahrazuje jakýkoliv jiný symbol kromě bonus scatter symbolu "RAKETA".
Každý aktivní divoký symbol "WILD" násobí výhru dvakrát (2x).
Tři bonus scatter symboly "RAKETA" na jakékoli pozici napříč druhým, třetím a čtvrtým válcem aktivují bonusovou
hru "BONUS FREE GAMES" s 10 bonusovými otočeními zdarma.
Bonusová hra a rozhodování sázejícího neovlivňují výši výherního podílu.
Výhry z jednotlivých linií se sčítají.
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JMENOVITÉ HODNOTY
‒ maximální sázka:
‒ maximální výhra:
‒ výherní podíl:
‒ statistická průměrná hodinová prohra:

1 000 Kč
300 000 Kč
94 % až 97 %
54 000 Kč až 108 000 Kč

VÝHERNÍ TABULKA
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 1 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná v rámci
hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky.
5x

4x

3x

2x

Mimozemšťan

200

60

40

20

Kosmonaut

80

32

16

8

Planeta

32

16

8

×

Pistole

32

16

8

×

Robot

24

8

4

×

Družice

24

8

4

×

A (Eso)

16

6

2

×

K (Král)

16

6

2

×

Q (Královna)

8

4

1

×

J (Kluk)

8

4

1

×

10 (Desítka)

4

2

1

×

9 (Devítka)

4

2

1

×
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FUNKCE TLAČÍTEK
Start

Autostart

Spustit hru

Režim automatické hry

Změnit výši sázky

Menu

Držet pro nastavení sázky

Otevřít nabídku možností hry

Zavřít menu

Nastavení

Zavřít nabídku možností

Nastavení hry

Výherní tabulka

Herní pravidla

Výhry pro aktuální výši sázky

Popis a pravidla hry

Hlasitost

Konec

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

FUNKCE TLAČÍTEK – mobilní telefon nebo tablet
Start

Autostart

Držet pro Autostart

Deaktivace autostartu

Zvýšit výši sázky

Snížit výši sázky

Držet pro nastavení sázky

Držet pro nastavení sázky

Sázka na linii

Menu

Otevřít nastavení sázky

Otevřít nabídku možností hry

Zavřít menu

Nastavení

Zavřít nabídku možností

Nastavení hry

Výherní tabulka

Herní pravidla

Výhry pro aktuální výši sázky

Popis a pravidla hry

Hlasitost

Konec

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

FUNKCE TLAČÍTEK – klávesové zkratky
Mezerník

Enter

Spustit hru (1)

Spustit hru (2)

Podržte Mezerník

Podržte Enter

Režim automatické hry (1)

Režim automatické hry (2)

Mezerník

Enter

Deaktivace autostartu (1)

Deaktivace autostartu (2)
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Šipka nahoru

Šipka dolů

Zvýšit výši sázky

Snížit výši sázky

Podržte Šipku nahoru

Podržte Šipku dolů

Maximální výše sázky

Minimální výše sázky

Klávesa I

Klávesa P

Herní pravidla

Výherní tabulka

Klávesa V

Klávesa Q

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

STICKY FOUR
STICKY FOUR je 4 válcová videohra se 3 řadami a 10 výherními liniemi. Hra obsahuje divoký symbol "ŠTÍT", bonusovou
hru "STICKY FREE SPINS".

HERNÍ SYMBOLY
Kříže

J (Rytíř)

Káry

Q (Královna)

Srdce

K (Král)

Piky

A (Čaroděj)
Štít
Divoký symbol

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí celkovou
sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte u každé nové
hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí tlačítka START, nebo
pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také možnost zahájit novou hru
roztočením válců kliknutím kurzorem myši nebo dotykem prstu přímo na válce na obrazovce. Pokud se na válcích na konci
každého herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky, pak hráč získává výhru dle výherní tabulky pro
danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není dosažena žádná výherní kombinace, je herní kolo
považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola.

PODSTATA HRY
Minimálně 3 nebo více shodných symbolů (jeden symbol na válec) na prvních 3 až 4 sousedících válcích zleva a na
1 z 10 výherních linií tvoří výherní kombinaci. Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány pouze zleva doprava,
počínaje na válci nejvíce vlevo. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie.
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SPECIFICKÉ FUNKCE HRY
Divoký symbol
Divoký symbol "ŠTÍT" nahrazuje jakýkoliv jiný symbol na aktuálním válci pouze v případě, že je součástí
jakékoli výherní kombinace alespoň na 1 ze 10 výherních linií.
Sticky Free Spins
Pokud je v průběhu hry vytvořena jakákoliv výherní kombinace, pak je automaticky aktivována bonusová hra
"STICKY FREE SPINS" s bonusovými otočeními. Symboly, které vytvořily výherní kombinaci na výherní linii, jsou
drženy ve svých pozicích a válce s ostatními symboly se znovu protáčí s šancí vytvořit nebo rozšířit výherní
kombinace pro aktuální bonusové otočení. Symboly jsou drženy tak dlouho, dokud jsou vytvářeny nové nebo
rozšiřovány již existující výherní kombinace, jinak se hra ukončí a hráč může zahájit další herní kolo. Všechny
výhry v rámci bonusové hry jsou automaticky přidány ke kreditům hráče v poli KREDITY na konci bonusové hry.
Pro účely výpočtu výhry v rámci bonusových otočení se použije výše sázky z herního kola, v rámci kterého
byla bonusová otočení spuštěna.

STRUČNÝ SOUHRN
‒ 4 válce, 3 řady a 10 výherních linií.
‒ Libovolné sázky v hodnotě až do 800,‐ Kč.
‒ Všechny výherní kombinace jsou vypláceny zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo.
‒ Vyplácena je vždy pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na výherní linii.
‒ Divoký symbol "ŠTÍT" nahrazuje jakýkoliv jiný symbol pokud je součástí výherní kombinace alespoň na 1 z 10
výherních linií.
‒ Pokud je v průběhu regulérní hry vytvořena jakákoli výherní kombinace, pak je automaticky aktivována bonusová
hra "STICKY FREE SPINS". Všechny výherní symboly jsou drženy ve svých pozicích a válce s ostatními symboly se
znovu protáčí.
‒ Bonusová hra a rozhodování sázejícího neovlivňují výši výherního podílu.

JMENOVITÉ HODNOTY
‒ maximální sázka:
‒ maximální výhra:
‒ výherní podíl:
‒ statistická průměrná hodinová prohra:

800 Kč
480 000 Kč
94 % až 97 %
43 200 Kč až 86 400 Kč

VÝHERNÍ TABULKA
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 1 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná v rámci
hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky.
4x

3x

A (Čaroděj)

60

10

K (Král)

20

8
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4x

3x

Q (Královna)

8

4

J (Rytíř)

8

4

Piky

4

2

Srdce

4

2

Káry

2

1

Kříže

2

1

FUNKCE TLAČÍTEK
Start

Autostart

Spustit hru

Režim automatické hry

Změnit výši sázky

Menu

Držet pro nastavení sázky

Otevřít nabídku možností hry

Zavřít menu

Nastavení

Zavřít nabídku možností

Nastavení hry

Výherní tabulka

Herní pravidla

Výhry pro aktuální výši sázky

Popis a pravidla hry

Hlasitost

Konec

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

FUNKCE TLAČÍTEK – mobilní telefon nebo tablet
Start

Autostart

Držet pro Autostart

Deaktivace autostartu

Zvýšit výši sázky

Snížit výši sázky

Držet pro nastavení sázky

Držet pro nastavení sázky

Sázka na linii

Menu

Otevřít nastavení sázky

Otevřít nabídku možností hry
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Zavřít menu

Nastavení

Zavřít nabídku možností

Nastavení hry

Výherní tabulka

Herní pravidla

Výhry pro aktuální výši sázky

Popis a pravidla hry

Hlasitost

Konec

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

FUNKCE TLAČÍTEK – klávesové zkratky
Mezerník

Enter

Spustit hru (1)

Spustit hru (2)

Podržte Mezerník

Podržte Enter

Režim automatické hry (1)

Režim automatické hry (2)

Mezerník

Enter

Deaktivace autostartu (1)

Deaktivace autostartu (2)

Šipka nahoru

Šipka dolů

Zvýšit výši sázky

Snížit výši sázky

Podržte Šipku nahoru

Podržte Šipku dolů

Maximální výše sázky

Minimální výše sázky

Klávesa I

Klávesa P

Herní pravidla

Výherní tabulka

Klávesa V

Klávesa Q

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

SUPER REELS DELUXE
SUPER REELS DELUXE je 5 válcová videohra se 4 řadami a 40 výherními liniemi. Hra obsahuje divoký symbol "WILD",
"MYSTERY" symbol a bonusovou hru "SUPER RESPIN".

HERNÍ SYMBOLY
J (Kluk)

Zlatý Superman

Q (Královna)

Červený Superman

K (Král)

Modrý Superman
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A (Eso)

Mystery

Oranžová Superžena

Wild
Divoký symbol

Zelená Superžena

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí
celkovou sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte
u každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí
tlačítka START, nebo pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také
možnost zahájit novou hru roztočením válců kliknutím kurzorem myši nebo dotykem prstu přímo na válce na
obrazovce. Pokud se na válcích na konci každého herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky,
pak hráč získává výhru dle výherní tabulky pro danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není
dosažena žádná výherní kombinace, je herní kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního
kola.

PODSTATA HRY
Minimálně 2 nebo více shodných symbolů (jeden symbol na válec) na prvních 2 až 5 sousedících válcích zleva a na 1 ze
40 výherních linií tvoří výherní kombinaci. Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány pouze zleva doprava, počínaje
na válci nejvíce vlevo. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie.

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY
Divoký symbol
Divoký symbol "WILD" nahrazuje jakýkoliv jiný symbol na aktuálním válci pouze v případě, že je součástí
jakékoli výherní kombinace alespoň na 1 ze 40 výherních linií.
Super Respin bonus
"SUPER RESPIN" bonus se automaticky aktivuje pokaždé, když se na všech pozicích prvního válce objeví symboly
"ZLATÝ SUPERMAN" a hráč získává 2 bonusová otočení zdarma. První válec zůstává nehybný se všemi symboly
"ZLATÝ SUPERMAN" a pouze druhý, třetí, čtvrtý a pátý válec se znovu protáčí. Cílem bonusové hry je získat co
nejvíc dalších symbolů "ZLATÝ SUPERMAN" a "WILD" na všech zbývajících válcích a docílit tak co nejvyšší výhry.
Po prvním protočení je automaticky ve své pozici držen každý symbol "ZLATÝ SUPERMAN" nebo "WILD" a válce
s ostatními symboly se znovu protáčí pro možnost rozšíření nebo vytvoření nových výherních kombinací o
případné další symboly a navýšení bonusové výhry. Celková výhra bonusu se počítá na konci po odehrání obou
bonusových otočení. Pouze během bonusové hry je aktivována i výherní kombinace 2x "ZLATÝ SUPERMAN",
která není jinak dostupná v průběhu první fáze hry.
Mystery symbol
Minimálně 3 a více "MYSTERY" symbolů na jakékoliv výherní linii aktivují "Mystery Win" s náhodnou výhrou,
jejíž hodnota je určena v rozmezí minimální a maximální možné výhry dle výherní tabulky pro aktuální výši
sázky.
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STRUČNÝ SOUHRN
‒ 5 válců, 4 řady (5 symbolů na 1 řadu) a 40 výherních linií.
‒ Libovolné sázky v hodnotě až do 1 000,‐ Kč.
‒ Všechny výherní kombinace jsou vypláceny zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo.
‒ Vyplácena je vždy pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na výherní linii.
‒ 4x symbol "ZLATÝ SUPERMAN" na všech pozicích prvního válce aktivují "SUPER RESPIN" bonus se 2 bonusovými
otočeními zdarma.
‒ Divoký symbol "WILD" nahrazuje jakýkoliv jiný symbol, pokud je součástí výherní kombinace alespoň na 1 ze
40 výherních linií.
‒ Tři a více "MYSTERY" symbolů aktivují "Mystery Win" s náhodnou výhrou, jejíž hodnota je určena v rozmezí
minimální a maximální možné výhry dle výherní tabulky pro aktuální výši sázky.
‒ Bonusová hra a rozhodování sázejícího neovlivňují výši výherního podílu.
‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají.

JMENOVITÉ HODNOTY
‒ maximální sázka:
‒ maximální výhra:
‒ výherní podíl:
‒ statistická průměrná hodinová prohra:

450 Kč
495 000 Kč
94 % až 97 %
24 300 Kč až 48 600 Kč

VÝHERNÍ TABULKA
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 1 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná v rámci
hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky.
5x

4x

3x

2x

5‒50

1‒10

0,20‒2

x

Wild (Divoký symbol)

50

10

2

x

Modrý Superman

20

4

1

x

4

1

x

Mystery

Červený Superman

20

Zlatý Superman

12

3

1

0,40

Zelená Superžena

8

2

0,40

x

Oranžová Superžena

8

2

0,40

x
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5x

4x

3x

2x

A (Eso)

4

1

0,20

x

K (Král)

4

1

0,20

x

Q (Královna)

4

1

0,20

x

J (Kluk)

4

1

0,20

x

FUNKCE TLAČÍTEK
Start

Autostart

Spustit hru

Režim automatické hry

Změnit výši sázky

Menu

Držet pro nastavení sázky

Otevřít nabídku možností hry

Zavřít menu

Nastavení

Zavřít nabídku možností

Nastavení hry

Výherní tabulka

Herní pravidla

Výhry pro aktuální výši sázky

Popis a pravidla hry

Hlasitost

Konec

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

FUNKCE TLAČÍTEK – mobilní telefon nebo tablet
Start

Autostart

Držet pro Autostart

Deaktivace autostartu

Zvýšit výši sázky

Snížit výši sázky

Držet pro nastavení sázky

Držet pro nastavení sázky

Sázka na linii

Menu

Otevřít nastavení sázky

Otevřít nabídku možností hry

Zavřít menu

Nastavení

Zavřít nabídku možností

Nastavení hry

Výherní tabulka

Herní pravidla

Výhry pro aktuální výši sázky

Popis a pravidla hry

Hlasitost

Konec

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět
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FUNKCE TLAČÍTEK – klávesové zkratky
Mezerník

Enter

Spustit hru (1)

Spustit hru (2)

Podržte Mezerník

Podržte Enter

Režim automatické hry (1)

Režim automatické hry (2)

Mezerník

Enter

Deaktivace autostartu (1)

Deaktivace autostartu (2)

Šipka nahoru

Šipka dolů

Zvýšit výši sázky

Snížit výši sázky

Podržte Šipku nahoru

Podržte Šipku dolů

Maximální výše sázky

Minimální výše sázky

Klávesa I

Klávesa P

Herní pravidla

Výherní tabulka

Klávesa V

Klávesa Q

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

SUPER STAR 27
SUPER STAR 27 je klasická videohra se 3 válci (3 symboly na válec), 3 řadami a 27 výherními liniemi. Hra obsahuje
divoký symbol "JOKER" (Žolík), bonusový mystery symbol "SUPER STAR" s bonusem "MYSTERY WIN" s náhodnou
peněžitou výhrou.

HERNÍ SYMBOLY
Třešně

Zvonek

Citrón

Šťastná sedmička

Pomeranč

BAR

Švestka

Joker (Žolík)
Divoký symbol

Hrozno

Super Star
Mystery symbol

Meloun
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VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí
celkovou sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte
u každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí
tlačítka START, nebo pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také
možnost zahájit novou hru roztočením válců kliknutím kurzorem myši nebo dotykem prstu přímo na válce na
obrazovce. Pokud se na válcích na konci každého herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky,
pak hráč získává výhru dle výherní tabulky pro danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není
dosažena žádná výherní kombinace, je herní kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního
kola.

PODSTATA HRY
Tři shodné symboly (jeden symbol na válec) napříč všemi 3 válci a na minimálně 1 z 27 výherních linií tvoří výherní
kombinaci. Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo.
Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie.

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY
Divoký symbol
Symbol "JOKER" (Žolík) je divoký symbol, který nahrazuje všechny symboly na aktuálním válci, a to pouze v
případě, je‐li součástí výherní kombinace na alespoň 1 z 27 výherních linií a minimální výše sázky je větší
nebo rovna 10 Kč na jedno herní kolo.
Mystery symbol
Symbol "ZLATÁ HVĚZDA" je mystery (tajemný) symbol. Tři mystery symboly napříč všemi třemi válci a na
jakékoli pozici aktivují bonus "MYSTERY WIN", který odmění hráče s náhodnou výhrou, jejíž hodnota je
určena násobkem aktuální výše sázky a multiplikátoru mystery výhry. Pokud je divoký symbol neaktivní,
hodnota multiplikátoru je v rozmezí od 1x do 200x. V opačném případě, kdy je divoký symbol aktivní, je tato
hodnota pouze od 1x do 100x. Výhra z "MYSTERY WIN" je automaticky přidána ke kreditům hráče v poličku
KREDITY.

STRUČNÝ SOUHRN
‒ 3 válce, 3 řady a 27 výherních linií
‒ Maximální sázka 1 000,‐ Kč.
‒ Všechny výherní kombinace jsou vypláceny pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo.
‒ Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie.
‒ Symbol "JOKER" (Žolík) je divoký symbol, který nahrazuje všechny symboly pouze v případě, je‐li součástí výherní
kombinace na alespoň 1 z 27 výherních linií a minimální výše sázky je větší nebo rovna výši sázky, která je
přednastavena v konfiguraci hry na jedno herní kolo.
‒ Tři mystery symboly napříč všemi třemi válci a na jakékoli pozici aktivují bonus "MYSTERY WIN" s náhodnou výhrou.
‒ Bonusová hra a rozhodování sázejícího neovlivňují výši výherního podílu.
‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají.
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JMENOVITÉ HODNOTY
‒ maximální sázka:
‒ maximální výhra:
‒ výherní podíl:
‒ statistická průměrná hodinová prohra:
‒

1 000 Kč
150 000 Kč
94 % až 97 %
54 000 Kč až 108 000 Kč

VÝHERNÍ TABULKA
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 1 Kč/20 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná
v rámci hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky.
Divoký symbol
neaktivní

Divoký symbol
aktivní

Výhra při 1 Kč

Výhra při 20 Kč

1‒200

20‒2 000

3x

Super star
Mystery symbol

3x

BAR

60

600

3x

Joker
Divoký symbol

60

600

3x

Šťastná sedmička

60

600

3x

Zvon

20

200

3x

Meloun

20

200

3x

Hrozen

8

80

3x

Švestka

8

80

3x

Pomeranč

4

40

3x

Citrón

4

40

3x

Třešně

4

40
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FUNKCE TLAČÍTEK
Start

Autostart

Spustit hru

Režim automatické hry

Změnit výši sázky

Menu

Držet pro nastavení sázky

Otevřít nabídku možností hry

Zavřít menu

Nastavení

Zavřít nabídku možností

Nastavení hry

Výherní tabulka

Herní pravidla

Výhry pro aktuální výši sázky

Popis a pravidla hry

Hlasitost

Konec

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

FUNKCE TLAČÍTEK – mobilní telefon nebo tablet
Start

Autostart

Držet pro Autostart

Deaktivace autostartu

Zvýšit výši sázky

Snížit výši sázky

Držet pro nastavení sázky

Držet pro nastavení sázky

Sázka na linii

Menu

Otevřít nastavení sázky

Otevřít nabídku možností hry

Zavřít menu

Nastavení

Zavřít nabídku možností

Nastavení hry

Výherní tabulka

Herní pravidla

Výhry pro aktuální výši sázky

Popis a pravidla hry

Hlasitost

Konec

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

FUNKCE TLAČÍTEK – klávesové zkratky
Mezerník

Enter

Spustit hru (1)

Spustit hru (2)

Podržte Mezerník

Podržte Enter

Režim automatické hry (1)

Režim automatické hry (2)

Mezerník

Enter

Deaktivace autostartu (1)

Deaktivace autostartu (2)
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Šipka nahoru

Šipka dolů

Zvýšit výši sázky

Snížit výši sázky

Podržte Šipku nahoru

Podržte Šipku dolů

Maximální výše sázky

Minimální výše sázky

Klávesa I

Klávesa P

Herní pravidla

Výherní tabulka

Klávesa V

Klávesa Q

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

TORNADO BILL
TORNADO BILL je 5 válcová videohra se 4 řadami a 20 výherními liniemi. Hra obsahuje putující divoký symbol
"TORNADO BILL", klasický divoký symbol "WILD", bonus scatter symbol "VĚTRNÝ MLÝN", mystery symbol "FAST WIN",
bonusovou hru "10 Her Zdarma" a multiplikátory výher.

HERNÍ SYMBOLY
9 (Devítka)

Kaktus

10 (Desítka)

Klobouk

J (Kluk)

Pistole

Q (Královna)

Větrný mlýn
Bonus „scatter“ symbol

K (Král)

Fast Win
Mystery symbol

A (Eso)

Wild
Klasický „divoký“ symbol

Keř

Tornado Bill
Putující „divoký“ symbol

Lebka

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí celkovou
sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte u každé nové
hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí tlačítka START, nebo
pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také možnost zahájit novou hru
roztočením válců kliknutím kurzorem myši nebo dotykem prstu přímo na válce na obrazovce. Pokud se na válcích na konci
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každého herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky, pak hráč získává výhru dle výherní tabulky pro
danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není dosažena žádná výherní kombinace, je herní kolo
považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola.

PODSTATA HRY
Minimálně 2 identické symboly (jeden symbol na válec) na prvních dvou sousedících válcích zleva a na 1 z 20 výherních
linií tvoří výherní kombinaci. Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány pouze zleva doprava, počínaje na válci
nejvíce vlevo. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na každé výherní linii.

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY
Divoký symbol
Putující divoký symbol "TORNADO BILL" se objevuje pouze na prostředním válci. Pohybuje se v libovolném
směru od své výchozí pozice a každý symbol křižující jeho směr (kromě symbolů "VĚTRNÝ MLÝN" a "FAST
WIN") změní v divoký symbol "WILD" s možností nahrazení za jakýkoli jiný symbol kromě symbolů "VĚTRNÝ
MLÝN" a "FAST WIN" pro vytvoření výherní kombinace. Každý aktivní divoký symbol "WILD" na výherní linii
násobí výhru dvakrát (2x).
Scatter symbol
Symbol "VĚTRNÝ MLÝN" funguje jako bonusový scatter symbol. Tři bonusové scatter symboly napříč druhým,
třetím a čtvrtým válcem spouští bonusovou hru "10 Her Zdarma" s náhodným bonusovým multiplikátorem výhry
(1x–5x), který je losován před aktivací bonusové hry. Všechny výhry v rámci bonusové hry jsou automaticky přidány
do globálního FREE BANK, který je automaticky přidán ke kreditům hráče v poli KREDIT na konci bonusové hry.
Dalších 10 her zdarma je možné vyhrát v průběhu každé aktivní bonusové hry. Pro účely výpočtu výhry v rámci
bonusových otočení se použije výše sázky z herního kola, v rámci kterého byla bonusová otočení spuštěna.
Mystery symbol
Symbol "FAST WIN" funguje jako tajemný (mystery) neboli náhodný symbol, který odmění hráče náhodnou
výhrou v rozsahu od 1 až do 40‐ti násobku aktuální výše sázky a to platí pro každou jednotlivou instanci
tohoto symbolu, je‐li po dokončení celého otočení zobrazen na válcích víc než jeden.

STRUČNÝ SOUHRN
‒ 5 válců, 4 řady (5 symbolů na 1 řadu) a 20 výherních linií.
‒ Libovolné sázky v hodnotě až do 1 000,‐ Kč.
‒ Všechny výherní kombinace jsou vypláceny pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo.
‒ Vyplácena je vždy pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na výherní linii
‒ Putující divoký symbol "TORNADO BILL" se objevuje pouze na prostředním válci a nikdy není součástí výherní
kombinace.
‒ Putující divoký symbol "TORNADO BILL" se pohybuje v libovolném směru od své výchozí pozice a každý symbol
křižující jeho směr změní v divoký symbol "WILD" (kromě symbolů "VĚTRNÝ MLÝN" a "FAST WIN").
‒ Divoký symbol "WILD" nahrazuje za jakýkoli jiný symbol kromě symbolů "VĚTRNÝ MLÝN" a "FAST WIN".
‒ Každý aktivní divoký symbol "WILD" na výherní linii násobí výhru dvakrát (2x)
‒ Mystery symbol "FAST WIN" odmění hráče náhodnou výhrou v rozsahu od 1 až do 40‐ti násobku aktuální výše sázky.
‒ Bonusový scatter symbol "VĚTRNÝ MLÝN" se objevuje pouze na druhém, třetím a čtvrtém válci. Tři scatter symboly
na jakékoli pozici aktivují bonusovou hru "10 Her Zdarma" s náhodným multiplikátorem výhry (1x–5x).
‒ Bonusová hra a rozhodování sázejícího neovlivňují výši výherního podílu.
‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají.
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JMENOVITÉ HODNOTY
‒ maximální sázka:
1 000 Kč
‒ maximální výhra:
400 000 Kč
‒ výherní podíl:
94 % až 97 %
‒ statistická průměrná hodinová prohra: 54 000 Kč až 108 000 Kč

VÝHERNÍ TABULKA
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 1 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná v rámci
hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky.
5x

4x

3x

2x

Pistole

200

60

40

20

Klobouk

80

32

16

8

Kaktus

32

16

8

x

Lebka

24

8

4

x

Keř

24

8

4

x

A (Eso)

16

6

2

x

K (Král)

16

6

2

x

Q (Královna)

8

4

1

x

J (Kluk)

8

4

1

x

10 (Desítka)

4

2

1

x

9 (Devítka)

4

2

1

x

FUNKCE TLAČÍTEK
Start

Autostart

Spustit hru

Režim automatické hry

Změnit výši sázky

Menu

Držet pro nastavení sázky

Otevřít nabídku možností hry

Zavřít menu

Nastavení

Zavřít nabídku možností

Nastavení hry
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Výherní tabulka

Herní pravidla

Výhry pro aktuální výši sázky

Popis a pravidla hry

Hlasitost

Konec

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

FUNKCE TLAČÍTEK – mobilní telefon nebo tablet
Start

Autostart

Držet pro Autostart

Deaktivace autostartu

Zvýšit výši sázky

Snížit výši sázky

Držet pro nastavení sázky

Držet pro nastavení sázky

Sázka na linii

Menu

Otevřít nastavení sázky

Otevřít nabídku možností hry

Zavřít menu

Nastavení

Zavřít nabídku možností

Nastavení hry

Výherní tabulka

Herní pravidla

Výhry pro aktuální výši sázky

Popis a pravidla hry

Hlasitost

Konec

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

FUNKCE TLAČÍTEK – klávesové zkratky
Mezerník

Enter

Spustit hru (1)

Spustit hru (2)

Podržte Mezerník

Podržte Enter

Režim automatické hry (1)

Režim automatické hry (2)

Mezerník

Enter

Deaktivace autostartu (1)

Deaktivace autostartu (2)

Šipka nahoru

Šipka dolů

Zvýšit výši sázky

Snížit výši sázky

Podržte Šipku nahoru

Podržte Šipku dolů

Maximální výše sázky

Minimální výše sázky

Klávesa I

Klávesa P

Herní pravidla

Výherní tabulka

Klávesa V

Klávesa Q

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět
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TREASURE BOX 2
TREASURE BOX je videohra s 5 válci, 3 řadami a 10 výherními liniemi. Hra obsahuje mystery (tajemný) symbol
"TREZOR", bonusový scatter symbol "HVĚZDA" a bonusovou hru "TREASURE HUNT".

HERNÍ SYMBOLY
Třešeň

Meloun

Pomeranč

Zlatá sedmička

Švestky

Trezor
Mystery symbol

Hrozny

Hvězda
Scatter symbol

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí celkovou
sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte u každé nové
hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí tlačítka START, nebo
pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také možnost zahájit novou hru
roztočením válců kliknutím kurzorem myši nebo dotykem prstu přímo na válce na obrazovce. Pokud se na válcích na konci
každého herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky, pak hráč získává výhru dle výherní tabulky pro
danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není dosažena žádná výherní kombinace, je herní kolo
považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola.

PODSTATA HRY
Minimálně 2 nebo více shodných symbolů (jeden symbol na válec) na prvních 2 až 5 sousedících válcích zleva a na 1 z 10
výherních linií tvoří výherní kombinaci. Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány pouze zleva doprava, počínaje na válci
nejvíce vlevo, kromě výherních kombinací s bonusovým scatter symbolem "HVĚZDA", které jsou kalkulovány také zprava
doleva a ze středu. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na každé výherní linii.

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY
Scatter symbol
Symbol "HVĚZDA" je scatter symbol, který se objevuje napříč všemi válci. Minimálně 3 a více scatter
symbolů "HVĚZDA", každý na samostatném válci a na 1 z 10 výherních linií vytváří výherní kombinaci.
Výherní kombinace se scatter symbolem "HVĚZDA" jsou kalkulovány zleva doprava, zprava doleva a ze
středu.
Mystery symbol
Symbol "TREZOR" je bonusový mystery (tajemný) symbol a objevuje se napříč všemi válci a na jakékoliv
pozici. Tři a více bonusových mystery symbolů na jakékoliv pozici spouští bonusovou hru "TREASURE
HUNT". Každý bonusový mystery symbol, který je součástí řetězce, který spustil bonusovou hru, je po
aktivaci bonusové hry odemčen a může, ale i nemusí, ukrývat náhodnou výhru, jejiž hodnota je určena v
rozmezí minimální a maximální možné výhry dle výherní tabulky pro aktuální výši sázky. Hlavním cílem
bonusové hry je otevřít co možná nejvíce trezorů s ukrytou náhodnou výhrou a vyvarovat se otevření
prázdneho trezoru. Bonusová hra končí, buď když jsou otevřeny všechny trezory s náhodnou výhrou, nebo
pokud byl nalezen prázdný trezor. Všechny výhry dosažené v bonusové hrě jsou automaticky přidány ke
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kreditům hráče v políčku KREDIT. Pro účely výpočtu výhry v rámci bonusových otočení se použije výše sázky
z herního kola, v rámci kterého byla bonusová otočení spuštěna.

STRUČNÝ SOUHRN
‒ 5 válců, 3 řady a 10 výherních linií.
‒ Maximální sázka 500,‐ Kč.
‒ Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo, kromě scatter
symbolu "HVĚZDA", u kterého jsou výhry kalkulovány i zprava doleva a ze středu.
‒ Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na každé výherní linii.
‒ Tři a více bonusových symbolů "TREZOR" na jakékoliv pozici napříč všemi válci spouští bonusovou hru "TREASURE HUNT".
‒ Každý bonusový symbol "TREZOR", který je součástí řetezce, který spustil bonusovou hru, je po aktivaci bonusové
hry odemčen a může ale i nemusí ukrývat náhodnou výhru dle výherní tabulky pro aktuální výši sázky.
‒ Hlavním cílem bonusové hry je otevřít co možná nejvíce trezorů s ukrytou náhodnou výhrou a vyvarovat se otevření
prázdného trezoru.
‒ Bonusová hra a rozhodování sázejícího neovlivňují výši výherního podílu.
‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají.
‒

JMENOVITÉ HODNOTY
‒ maximální sázka:
‒ maximální výhra:
‒ výherní podíl:
‒ statistická průměrná hodinová prohra:

500 Kč
500 000 Kč
94 % až 97 %
27 000 Kč až 54 000 Kč

VÝHERNÍ TABULKA
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 1 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná v rámci
hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky.
5x

4x

3x

2x

náhodná výhra 0‒
1000

náhodná výhra 0‒
200

náhodná výhra
0‒20

x

1 000

200

20

x

Meloun

100

40

10

x

Hrozen

40

10

4

x

Švestka

40

10

4

x

Pomeranč

40

10

4

x

Trezor
Bonusový symbol
Zlatá sedmička
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5x

4x

3x

2x

Třešeň

40

10

4

1

Hvězda
Scatter symbol

50

10

2

x

FUNKCE TLAČÍTEK
Start

Autostart

Spustit hru

Režim automatické hry

Změnit výši sázky

Menu

Držet pro nastavení sázky

Otevřít nabídku možností hry

Zavřít menu

Nastavení

Zavřít nabídku možností

Nastavení hry

Výherní tabulka

Herní pravidla

Výhry pro aktuální výši sázky

Popis a pravidla hry

Hlasitost

Konec

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

FUNKCE TLAČÍTEK – mobilní telefon nebo tablet
Start

Autostart

Držet pro Autostart

Deaktivace autostartu

Zvýšit výši sázky

Snížit výši sázky

Držet pro nastavení sázky

Držet pro nastavení sázky

Sázka na linii

Menu

Otevřít nastavení sázky

Otevřít nabídku možností hry

Zavřít menu

Nastavení

Zavřít nabídku možností

Nastavení hry

Výherní tabulka

Herní pravidla

Výhry pro aktuální výši sázky

Popis a pravidla hry

Hlasitost

Konec

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět
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FUNKCE TLAČÍTEK – klávesové zkratky
Mezerník

Enter

Spustit hru (1)

Spustit hru (2)

Podržte Mezerník

Podržte Enter

Režim automatické hry (1)

Režim automatické hry (2)

Mezerník

Enter

Deaktivace autostartu (1)

Deaktivace autostartu (2)

Šipka nahoru

Šipka dolů

Zvýšit výši sázky

Snížit výši sázky

Podržte Šipku nahoru

Podržte Šipku dolů

Maximální výše sázky

Minimální výše sázky

Klávesa I

Klávesa P

Herní pravidla

Výherní tabulka

Klávesa V

Klávesa Q

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

TREASURES OF ASGARD
TREASURES OF ASGARD je videohra s 5 válci, 3 řadami a 20 výherními liniemi. Hra obsahuje divoký symbol "LOKI",
bonusový scatter symbol "BONUS" (Asgard), bonusovou hru "STICKY FREE SPINS" a extra multiplikátor výher.

HERNÍ SYMBOLY
J (Kluk)

Freyja

Q (Královna)

Thor

K (Král)

Frigga

A (Eso)

Odin

Jörmungadr
Mořský had

Loki
Divoký symbol

Fenrir
Vlk

Bonus
Bonusový scatter symbol
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VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí celkovou
sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte u každé nové
hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí tlačítka START, nebo
pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také možnost zahájit novou hru
roztočením válců kliknutím kurzorem myši nebo dotykem prstu přímo na válce na obrazovce. Pokud se na válcích na konci
každého herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky, pak hráč získává výhru dle výherní tabulky pro
danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není dosažena žádná výherní kombinace, je herní kolo
považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola.

PODSTATA HRY
Minimálně 2 a více identických symbolů (jeden symbol na válec) na prvních 2 až 5 sousedících válcích zleva a na 1 z 20
výherních linií tvoří výherní kombinaci. Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány pouze zleva doprava, počínaje na
válci nejvíce vlevo. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na každé výherní linii.

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY
Divoký symbol
Symbol "LOKI" je divoký symbol symbol (Loki) a nahrazuje za jakýkoli jiný symbol kromě bonusového scatter
symbolu "BONUS" (Asgard) a to pouze v případě, je‐li součástí výherní kombinace na alespoň 1 z 20
výherních linií. Každý divoký symbol "LOKI", který je součástí kterékoli výherní kombinace na výherní linii,
násobí její výhru dvakrát (2x).
Scatter symbol
Symbol "BONUS" (Asgard) je bonusový scatter symbol, který se objevuje pouze na druhém, třetím a čtvrtém
válci. Tři bonusové scatter symboly na kterékoli pozici napříč druhým, třetím a čtvrtým válcem aktivují
bonusovou hru "STICKY FREE SPINS", která odmění hráče 10 bonusovými otočeními zdarma. Pokud je
v průběhu kteréhokoli bonusového otočení vytvořena jakákoli výherní kombinace, všechny symboly, které
vytvořili výherní kombinaci na výherní linii, jsou drženy ve svých pozicích a válce s ostatními symboly se
znovu protáčí s šancí vytvořit nebo rozšířit výherní kombinace pro aktuální bonusové otočení. Symboly jsou
drženy tak dlouho, dokud jsou vytvářeny nové nebo rozšiřovány již existující výherní kombinace ‐ jinak hra
přepne zpět do základní formy bonusové hry a hráč pokračuje ve hře se zbývajícími bonusovými otočeními.
Dalších 10 bonusových otočení zdarma lze znovu získat během každé aktivní bonusové hry. Všechny výhry
v rámci bonusové hry jsou automaticky přidány do globálního FREE BANK, který je automaticky přidán ke
kreditům hráče v poli KREDIT na konci bonusové hry. Pro účely výpočtu výhry v rámci bonusových otočení se
použije výše sázky z herního kola, v rámci kterého byla bonusová otočení spuštěna.

STRUČNÝ SOUHRN
‒ 5 válců, 3 řady (5 symbolů na 1 řadu) a 20 výherních linií.
‒ Maximální sázka 1 000,‐ Kč.
‒ Vyplácena je vždy pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na výherní linii.
‒ Všechny výherní kombinace jsou vypláceny pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo.
‒ Divoký symbol "LOKI" nahrazuje za jakýkoli jiný symbol kromě bonusového scatter symbolu "BONUS" pouze
v případě, je‐li součástí výherní kombinace na alespoň 1 z 20 výherních linií.
‒ Každý aktivní divoký symbol "LOKI" na výherní linii násobí výhru dvakrát (2x).
‒ Tři bonusové scatter symboly "BONUS" napříč druhým, třetím a čtvrtým válcem spouští bonusovou hru "STICKY
FREE SPINS" s 10 bonusovými otočeními zdarma.
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‒ Pokud je v průběhu bonusového otočení vytvořena jakákoli výherní kombinace, všechny výherní symboly jsou
drženy ve svých pozicích a válce s ostatními symboly se znovu protáčí.
‒ Bonusová hra a rozhodování sázejícího neovlivňují výši výherního podílu.
‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají.

JMENOVITÉ HODNOTY
‒ maximální sázka:
‒ maximální výhra:
‒ výherní podíl:
‒ statistická průměrná hodinová prohra:

1 000 Kč
400 000 Kč
94 % až 97 %
54 000 Kč až 108 000 Kč

VÝHERNÍ TABULKA
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 1 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná v rámci
hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky.
5x

4x

3x

2x

Odin

200

60

40

20

Frigga

80

32

16

8

Thor

32

16

8

x

Freyja

24

8

4

x

Fenrix
Vlk

16

6

2

x

Jörmungandr
Mořský had

16

6

2

x

A (Eso)

8

4

1

x

K (Král)

8

4

1

x

Q (Královna)

4

2

1

x

J (Kluk)

4

2

1

x
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FUNKCE TLAČÍTEK
Start

Autostart

Spustit hru

Režim automatické hry

Změnit výši sázky

Menu

Držet pro nastavení sázky

Otevřít nabídku možností hry

Zavřít menu

Nastavení

Zavřít nabídku možností

Nastavení hry

Výherní tabulka

Herní pravidla

Výhry pro aktuální výši sázky

Popis a pravidla hry

Hlasitost

Konec

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

FUNKCE TLAČÍTEK – mobilní telefon nebo tablet
Start

Autostart

Držet pro Autostart

Deaktivace autostartu

Zvýšit výši sázky

Snížit výši sázky

Držet pro nastavení sázky

Držet pro nastavení sázky

Sázka na linii

Menu

Otevřít nastavení sázky

Otevřít nabídku možností hry

Zavřít menu

Nastavení

Zavřít nabídku možností

Nastavení hry

Výherní tabulka

Herní pravidla

Výhry pro aktuální výši sázky

Popis a pravidla hry

Hlasitost

Konec

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

FUNKCE TLAČÍTEK – klávesové zkratky
Mezerník

Enter

Spustit hru (1)

Spustit hru (2)

Podržte Mezerník

Podržte Enter

Režim automatické hry (1)

Režim automatické hry (2)

Mezerník

Enter

Deaktivace autostartu (1)

Deaktivace autostartu (2)
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Šipka nahoru

Šipka dolů

Zvýšit výši sázky

Snížit výši sázky

Podržte Šipku nahoru

Podržte Šipku dolů

Maximální výše sázky

Minimální výše sázky

Klávesa I

Klávesa P

Herní pravidla

Výherní tabulka

Klávesa V

Klávesa Q

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

TRIPLE WILD 7
TRIPLE WILD SEVEN je klasická videohra se 3 válci (3 symboly na válec), 3 řadami a 5 výherními liniemi. Hra obsahuje
divoký symbol "777", bonusový scatter symbol "ZVONKY", bonusovou hru "MYSTERY" a multiplikátor výhry.

HERNÍ SYMBOLY
Třešně

Hrozny

Citrón

Meloun

Pomeranč

Wild 777
Divoký symbol

Švestka

Zvonek
Bonusový „scatter“ symbol

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí
celkovou sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte
u každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí
tlačítka START, nebo pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také
možnost zahájit novou hru roztočením válců kliknutím kurzorem myši nebo dotykem prstu přímo na válce na
obrazovce. Pokud se na válcích na konci každého herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky,
pak hráč získává výhru dle výherní tabulky pro danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není
dosažena žádná výherní kombinace, je herní kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního
kola.

PODSTATA HRY
Tři shodné symboly (jeden symbol na válec) napříč všemi 3 válci a na minimálně 1 z 5 výherních linií tvoří výherní
kombinaci. Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo.
Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie.
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SPECIFICKÉ FUNKCE HRY
Divoký symbol
Symbol "777" je divoký symbol, který nahrazuje jakýkoliv jiný symbol na aktuálním válci, kromě
bonusového scatter symbolu "ZVONKY" pouze pokud je součástí výherní kombinace na alespoň 1 z 5
výherních linií. V případě, že je divoký symbol "777" součástí výherní kombinace na jakékoliv výherní linii,
pak se válec/válce se symbolem "777" automaticky znovu přetočí a všechny ostatní symboly na daném válci
jsou nahrazeny divokým symbolem "777". Každý aktivní divoký symbol "777", který je součástí výherní
kombinace na výherní linii, násobí její výhru dvakrát (2x).
Scatter symbol
Symbol "ZVONKY" je bonusový scatter symbol, který se objevuje na všech třech válcích. Tři bonusové scatter
symboly, každý na samostatném válci a na jakékoliv pozici, aktivují bonusovou hru "MYSTERY" s náhodnou
výhrou, jejíž hodnota je určena v rozmezí minimální a maximální možné výhry dle výherní tabulky pro
aktuální výši sázky.

STRUČNÝ SOUHRN
‒ 3 válce, 3 řady a 5 výherních linií.
‒ Maximální sázka 1 000,‐ Kč.
‒ Všechny výherní kombinace jsou vypláceny pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo.
‒ Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie
‒ Symbol "777" je divoký symbol a nahrazuje jakýkoliv jiný symbol kromě bonusového scatter symbolu "ZVONKY".
‒ Pokud je divoký symbol "777" součástí jakékoliv výherní kombinace, válce s tímto symbolem se znovu protočí
a všechny ostatní symboly jsou nahrazeny divokým symbolem "777".
‒ Tři bonusové scatter symboly "ZVONKY", každý na samostatném válci a na jakékoliv pozici, aktivují bonusovou hru
"MYSTERY" s náhodnou výhrou.
‒ Bonusová hra a rozhodování sázejícího neovlivňují výši výherního podílu.
‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají.

JMENOVITÉ HODNOTY
‒ maximální sázka:
‒ maximální výhra:
‒ výherní podíl:
‒ statistická průměrná hodinová prohra:

1 000 Kč
500 000 Kč
94 % až 97 %
54 000 Kč až 108 000 Kč

VÝHERNÍ TABULKA
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 1 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná v rámci
hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky.
3x
Zvonek
Bonusový „scatter” symbol
Wild 777
Divoký symbol

2–100
(náhodná výhra)
100
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3x
Meloun

16

Hrozny

8

Švestka

4

Pomeranč

3

Citrón

2

Třešně

2

FUNKCE TLAČÍTEK
Start

Autostart

Spustit hru

Režim automatické hry

Změnit výši sázky

Menu

Držet pro nastavení sázky

Otevřít nabídku možností hry

Zavřít menu

Nastavení

Zavřít nabídku možností

Nastavení hry

Výherní tabulka

Herní pravidla

Výhry pro aktuální výši sázky

Popis a pravidla hry

Hlasitost

Konec

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

FUNKCE TLAČÍTEK – mobilní telefon nebo tablet
Start

Autostart

Držet pro Autostart

Deaktivace autostartu

Zvýšit výši sázky

Snížit výši sázky

Držet pro nastavení sázky

Držet pro nastavení sázky

Sázka na linii

Menu

Otevřít nastavení sázky

Otevřít nabídku možností hry
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Zavřít menu

Nastavení

Zavřít nabídku možností

Nastavení hry

Výherní tabulka

Herní pravidla

Výhry pro aktuální výši sázky

Popis a pravidla hry

Hlasitost

Konec

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

FUNKCE TLAČÍTEK – klávesové zkratky
Mezerník

Enter

Spustit hru (1)

Spustit hru (2)

Podržte Mezerník

Podržte Enter

Režim automatické hry (1)

Režim automatické hry (2)

Mezerník

Enter

Deaktivace autostartu (1)

Deaktivace autostartu (2)

Šipka nahoru

Šipka dolů

Zvýšit výši sázky

Snížit výši sázky

Podržte Šipku nahoru

Podržte Šipku dolů

Maximální výše sázky

Minimální výše sázky

Klávesa I

Klávesa P

Herní pravidla

Výherní tabulka

Klávesa V

Klávesa Q

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

WILD FLAME SEVENS
WILD FLAME SEVENS je klasická videohra se 3 válci (3 symboly na válec), 3 řádky a 27 výherními liniemi. Hra obsahuje
divoký symbol "WILD FLAME", bonusový scatter symbol "RESPIN", bonusovou hru "RESPIN" s 10 bonusovými
otočeními zdarma, a multiplikátor výhry.

HERNÍ SYMBOLY
Třešně

Červená sedmička

Zelený BAR

Ohnivá sedmička
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Žlutý BAR

Respin
Bonusový „scatter“ symbol

Červený BAR

Wild Flame (horní polovina)
Divoký symbol

Dolar

Wild Flame (spodní polovina)
Divoký symbol

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí
celkovou sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte u
každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí
tlačítka START, nebo pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také
možnost zahájit novou hru roztočením válců kliknutím kurzorem myši nebo dotykem prstu přímo na válce na obrazovce.
Pokud se na válcích na konci každého herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky, pak hráč získává
výhru dle výherní tabulky pro danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není dosažena žádná
výherní kombinace, je herní kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola.

PODSTATA HRY
Tři shodné symboly (jeden symbol na válec) napříč všemi 3 válci a na minimálně 1 z 27 výherních linií tvoří výherní
kombinaci. Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo.
Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie.

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY
Divoký symbol
Symbol "WILD FLAME" je divoký symbol, který nahrazuje jakýkoliv jiný symbol na aktuálním válci kromě
bonusového scatter symbolu "RESPIN" pouze pokud je součástí výherní kombinace na alespoň 1 z 27
výherních linií. Každý aktivní symbol "WILD" na jakémkoliv válci a na jakékoliv aktivní výherní linii násobí
výhru dvakrát (2x). Každý aktivní divoký symbol "WILD" nahrazuje jakýkoliv jiný symbol kromě bonus
scatter symbolu (Raketa). Každý aktivní divoký symbol "WILD" násobí výhru dvakrát (2x).
Scatter symbol
Scatter symbol RESPIN se může objevit na jakémkoliv válci. 3 scatter symboly RESPIN, každý na jednom
válci a na jakékoliv pozici spouští bonusovou funkci s 10 respiny. Pokud se objeví 2 stejné symboly na
výherní linii během bonusové funkce (každý symbol na jednom válci), jsou tyto symboly drženy na svých
pozicích a válec s nehodícími se symboly se ještě jednou protočí zdarma, s šancí vytvořit výherní kombinaci.
Respiny jsou aktivní pouze pro sázku za kterou byly spuštěny. Další respiny je možné vyhrát během již
aktivní bonusové funkce.
Během bonusové funkce respin může hráč měnit sázku a pokusit se spustit bonusovou funkci na všech
dostupných hodnotách sázek. Během bonusové funkce je hráči strháván kredit jako v běžné hře. Pouze
bonusové protočení jednoho válce s nehodícími se symboly je zdarma.

STRUČNÝ SOUHRN
‒
‒
‒
‒

3 válce, 3 řady a 27 výherních linií.
Maximální sázka 1 000,‐ Kč.
Všechny výherní kombinace jsou vypláceny pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo.
Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie
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‒ Symbol "WILD FLAME" je divoký symbol a nahrazuje jakýkoliv jiný symbol kromě bonusového scatter symbolu
"RESPIN".
‒ Divoký symbol "WILD FLAME" násobí nejvyšší dosaženou výhru z výherní kombinace na jedné výherní linii dvakrát (2x).
‒ Tři bonusové scatter symboly "RESPIN", každý na samostatném válci a na jakékoliv pozici spouští bonusovou hru
"RESPIN" s 10 bonusovými otočeními zdarma.
‒ Pokud se během bonusových otočení na válcích objeví jakékoliv 2 identické symboly, jsou tyto symboly drženy na
svých pozicích a válce s odlišnými symboly se znovu protáčí se šancí vytvořit nebo rozšířit výherní kombinaci.
‒ Bonusová hra a rozhodování sázejícího neovlivňují výši výherního podílu.
‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají.

JMENOVITÉ HODNOTY
‒ maximální sázka:
‒ maximální výhra:
‒ výherní podíl:
‒ statistická průměrná hodinová prohra:

1 000 Kč
418 000 Kč
94 % až 97 %
54 000 Kč až 108 000 Kč

VÝHERNÍ TABULKA
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 1 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná v rámci
hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky.
3x
Ohnivá sedmička

100

Červená sedmička

16

Dolar

8

Červený BAR

4

Žlutá BAR

3

Zelený BAR

2

Třešně

1
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FUNKCE TLAČÍTEK
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Autostart

Spustit hru

Režim automatické hry

Změnit výši sázky

Menu

Držet pro nastavení sázky

Otevřít nabídku možností hry

Zavřít menu
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Zavřít nabídku možností

Nastavení hry
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Výhry pro aktuální výši sázky

Popis a pravidla hry

Hlasitost
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Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

FUNKCE TLAČÍTEK – mobilní telefon nebo tablet
Start

Autostart

Držet pro Autostart

Deaktivace autostartu

Zvýšit výši sázky

Snížit výši sázky

Držet pro nastavení sázky

Držet pro nastavení sázky

Sázka na linii

Menu

Otevřít nastavení sázky

Otevřít nabídku možností hry

Zavřít menu

Nastavení

Zavřít nabídku možností

Nastavení hry

Výherní tabulka

Herní pravidla

Výhry pro aktuální výši sázky

Popis a pravidla hry

Hlasitost

Konec

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

FUNKCE TLAČÍTEK – klávesové zkratky
Mezerník

Enter

Spustit hru (1)

Spustit hru (2)

Podržte Mezerník

Podržte Enter

Režim automatické hry (1)

Režim automatické hry (2)

Mezerník

Enter

Deaktivace autostartu (1)

Deaktivace autostartu (2)
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Šipka nahoru

Šipka dolů

Zvýšit výši sázky

Snížit výši sázky

Podržte Šipku nahoru

Podržte Šipku dolů

Maximální výše sázky

Minimální výše sázky

Klávesa I

Klávesa P

Herní pravidla

Výherní tabulka

Klávesa V

Klávesa Q

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

YELLOW DRAGON
Hra YELLOW DRAGON má 5 válců, 4 řádky a 40 výherních linií. Hra obsahuje divoký symbol "ŽLUTÝ DRAK", bonusový
scatter symbol "ZVONICE", tajemný mystery symbol "MAHJONG" s náhodnou výhrou a bonusovou hru.

HERNÍ SYMBOLY
9 (Devítka)

Lotosový květ

10 (Desítka)

Vějíř

J (Kluk)

Gejša

Q (Královna)

Žlutý drak
Divoký symbol v regulérní hře

K (Král)

Mahjong (kámen)
Mystery symbol

A (Eso)

Zvonice
Bonusový „scatter“symbol
Hořící Wild
Divoký symbol v bonus hře

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí
celkovou sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte u
každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí
tlačítka START, nebo pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také
možnost zahájit novou hru roztočením válců kliknutím kurzorem myši nebo dotykem prstu přímo na válce na obrazovce.
Pokud se na válcích na konci každého herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky, pak hráč získává
výhru dle výherní tabulky pro danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není dosažena žádná výherní
kombinace, je herní kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola.
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PODSTATA HRY
Minimálně tři nebo více identických symbolů (jeden symbol na válec) na prvních 3 až 5 sousedních válcích zleva a na
1 z 40 výherních linií tvoří výherní kombinaci. Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány pouze zleva doprava,
počínaje na válci nejvíce vlevo. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie.

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY
Divoký symbol
Symbol " ŽLUTÝ DRAK " je divoký symbol a nahrazuje jakýkoli jiný symbol kromě bonusového scatter
symbolu "ZVONICE" a to pouze v případě, je‐li součástí výherní kombinace na alespoň 1 ze 40 výherních
linií.
Mystery symbol
Symbol "MAHJONG" je tajemný mystery symbol. Minimálně tři a více mystery symbolů na jakékoliv výherní
linii aktivují "MYSTERY WIN" s náhodnou výhrou, jejíž hodnota je určena v rozmezí minimální a maximální
možné výhry dle výherní tabulky pro aktuální výši sázky.
Bonus scatter symbol
Symbol "ZVONICE" je bonusový scatter symbol, který se objevuje na všech válcích. Tři a více bonusových scatter
symbolů napříč všemi válci a na libovolné pozici, aktivují bonusovou hru "FREE GAMES", která odmění hráče s 10,
20 nebo 30 bonusovými otočeními zdarma. Počet bonusových otočení zdarma závisí na počtu scatter symbolů
napříč všemi válci, tedy: 3 scatter symboly odmění hráče 10 bonusovými otočeními zdarma, 4 scatter symboly
20 bonusovými otočeními zdarma a 5 scatter symbolů odmění hráče 30 bonusovými otočeními zdarma. Na
konci každého bonusového otočení přeletí přes válce zleva doprava ikonický čínský žlutý drak. Drak může (ale
nemusí) náhodně změnit libovolný symbol na bonusový divoký symbol "HOŘÍCÍ WILD", který nahrazuje jakýkoliv
jiný symbol na aktuálním válci a vytváří tak nové nebo rozšiřuje již existující výherní kombinace na jakékoliv
výherní linii. Další bonusová otočení zdarma lze vyhrát v průběhu aktivní bonusové hry v závislosti na počtu
bonusových scatter symbolů napříč všemi válci. Všechny výhry v rámci bonusové hry jsou automaticky přidány
do globálního FREE BANK, který je automaticky přidán ke kreditům hráče v poli KREDITY na konci bonusové hry.
Pro účely výpočtu výhry v rámci bonusových otočení se použije výše sázky z herního kola, v rámci kterého byla
bonusová otočení spuštěna.
Info: Berte prosím na vědomí, že bonusový divoký symbol "HOŘÍCÍ WILD" za žádných okolností sám o sobě
nevytváří žádnou výherní kombinaci na jakékoliv výherní linii

STRUČNÝ SOUHRN
‒ 5 válců, 4 řady a 40 výherních linií.
‒ Maximální sázka 450,‐ Kč.
‒ Vyplácena je vždy pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na výherní linii.
‒ Všechny výherní kombinace jsou vypláceny pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo.
‒ Divoký symbol "ŽLUTÝ DRAK" nahrazuje jakýkoli jiný symbol kromě bonusového scatter symbolu "ZVONICE" pouze
v případě, je‐li součástí výherní kombinace na alespoň 1 ze 40 výherních linií.
‒ Tři a více bonusových scatter symbolů "ZVONICE" napříč válci aktivují bonusovou hru "FREE GAMES" s 10, 20 nebo
30 bonusovými otočeními zdarma.
‒ Tři a více mystery symbolů "MAHJONG" na jakékoliv výherní linii aktivují "MYSTERY WIN" s náhodnou výhrou.
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‒ Bonusová hra a rozhodování sázejícího neovlivňují výši výherního podílu.
‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají.

JMENOVITÉ HODNOTY
‒ maximální sázka:
‒ maximální výhra:
‒ výherní podíl:
‒ statistická průměrná hodinová prohra:

450 Kč
495 000 Kč
94 % až 97 %
24 300 Kč až 48 600 Kč

VÝHERNÍ TABULKA
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 1 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná v rámci
hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky.
5x

4x

3x

30 her zdarma

20 her zdarma

10 her zdarma

4‒50
(náhodná výhra)

1‒10
(náhodná výhra)

0,20‒2
(náhodná výhra)

Žlutý drak
Divoký symbol

50

10

2

Gejša

20

4

1

Vějíř

20

4

1

Lotosový květ

12

3

1

A (Eso)

8

2

0,40

K (Král)

8

2

0,40

Q (Královna)

4

1

0,20

J (Kluk)

4

1

0,20

10 (Desítka)

4

1

0,20

9 (Devítka)

4

1

0,20

Zvonice
Bonus scatter symbol
Mahjong
Mystery symbol
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FUNKCE TLAČÍTEK
Start

Autostart

Spustit hru

Režim automatické hry

Změnit výši sázky

Menu

Držet pro nastavení sázky

Otevřít nabídku možností hry

Zavřít menu

Nastavení

Zavřít nabídku možností

Nastavení hry

Výherní tabulka

Herní pravidla

Výhry pro aktuální výši sázky

Popis a pravidla hry

Hlasitost

Konec

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

FUNKCE TLAČÍTEK – mobilní telefon nebo tablet
Start

Autostart

Držet pro Autostart

Deaktivace autostartu

Zvýšit výši sázky

Snížit výši sázky

Držet pro nastavení sázky

Držet pro nastavení sázky

Sázka na linii

Menu

Otevřít nastavení sázky

Otevřít nabídku možností hry

Zavřít menu

Nastavení

Zavřít nabídku možností

Nastavení hry

Výherní tabulka

Herní pravidla

Výhry pro aktuální výši sázky

Popis a pravidla hry

Hlasitost

Konec

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

FUNKCE TLAČÍTEK – klávesové zkratky
Mezerník

Enter

Spustit hru (1)

Spustit hru (2)

Podržte Mezerník

Podržte Enter

Režim automatické hry (1)

Režim automatické hry (2)

Mezerník

Enter

Deaktivace autostartu (1)

Deaktivace autostartu (2)
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Šipka nahoru

Šipka dolů

Zvýšit výši sázky

Snížit výši sázky

Podržte Šipku nahoru

Podržte Šipku dolů

Maximální výše sázky

Minimální výše sázky

Klávesa I

Klávesa P

Herní pravidla

Výherní tabulka

Klávesa V

Klávesa Q

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

DOUBLE GAME
DOUBLE GAME je 5 válcová videohra (3 symboly na válec) s 5 výherními liniemi. Hra obsahuje divoký a bonusový scatter
symbol "DG" a bonusovou hru "DOUBLE BONUS GAME" a multiplikátor výhry.

HERNÍ SYMBOLY
Třešně

Hrozen

Citrón

Meloun

Pomeranč

Červená sedmička

Švestka

DG
Bonusový „scatter“ symbol

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí
celkovou sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte
u každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí
tlačítka START, nebo pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také
možnost zahájit novou hru roztočením válců kliknutím kurzorem myši nebo dotykem prstu přímo na válce na
obrazovce. Pokud se na válcích na konci každého herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky,
pak hráč získává výhru dle výherní tabulky pro danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není
dosažena žádná výherní kombinace, je herní kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního
kola.

PODSTATA HRY
Minimálně 2 nebo více shodných symbolů (jeden symbol na válec) na prvních 2 až 5 sousedících válcích zleva, a na 1 z 5
výherních linií tvoří výherní kombinaci. Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány pouze zleva doprava, počínaje na
válci nejvíce vlevo. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na každé výherní linii.
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SPECIFICKÉ FUNKCE HRY
Divoký „scatter“ symbol
Symbol "DG"je bonusový scatter symbol a objevuje se na každém válci. Tři a více bonusových scatter
symbolů na jakékoli pozici napříč všemi válci aktivují bonusový režim"DOUBLE BONUS GAME"s možností
získat speciální bonusové výhry v následujících 10 herních kolech Technické hry. Režim „DOUBLE BONUS
GAME“ je aktivní, pouze pokud nedochází ke změně výše sázky do hry, při které byl tento režim spuštěn.
Herní kola technické hry v režimu „DOUBLE BONUS GAME“ jsou jednotlivě Hráčem spouštěna stisknutím
tlačítka START za stejnou sázku do hry, při které byl tento režim spuštěn, a zahrnují dvě po sobě jdoucí
otočení: první otočení se hraje na válcích identických s válci základní hry, a druhé otočení – které slouží
k prezentaci bonusových výher – se hraje na bonusových válcích. Jakákoliv výhra z výherní kombinace na
kterékoli výherní linii dosažené u prvního otočení podléhá stejným pravidlům, která platí v průběhu základní
hry. Bonusová výhra je vypočtena srovnáním válců z prvního (základního) a druhého (bonusového) otočení
tohoto herního kola (první válec z prvního otočení s prvním válcem z druhého otočení, … atd.). Pokud se
objeví stejné symboly na stejné pozici zároveň na obou válcích, hráč vyhrává počet kreditů roven
trojnásobku sázky pro každý identický symbol. Jakýkoliv symbol na válcích z bonusového otočení může navíc
obsahovat i náhodný násobek výhry (25x nebo 50x), který vynásobí výhru z aktuálního bonusového otočení
tímto násobkem. Všechny výhry dosažené z prvního otočení a taktéž všechny výhry z bonusového otočení,
jsou automaticky přidány ke kreditům hráče v políčku KREDIT.
„DOUBLE BONUS GAME“ nemá vliv na výsledek hry ani výherní podíl. Hráč má možnost kdykoli po
odehraném herním kole internetové technické hry v tomto režimu změnit výši sázky, případně hru ukončit.
Pokud bude hra Double Game ukončena při neodehrání všech herních kol internetové technické hry s tímto
bonusovým režimem, odehrají se tato herní kola po opětovném přihlášení do hry a navolení stejné sázky,
při které byl bonusový režim spuštěn. Dalších 10 herních kol v tomto režimu je možné získat v průběhu
každého herního kola odehraného v tomto bonusovém režimu.

STRUČNÝ SOUHRN
‒ 5 válců, 3 řady a 5 výherních linií.
‒ Všechny výherní kombinace jsou vypláceny pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo.
‒ Vyplácena je vždy pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na výherní linii.
‒ Samotný divoký scatter symbol "DG" symbol nahrazuje jakýkoli jiný symbol pouze v případě, že je součástí kterékoliv
výherní kombinace na alespoň 1 z 5 výherních linií.
‒ Bonusový scatter symbol "DG" se objevuje na každé pozici napříč všemi válci. Tři a více bonusových scatter symbolů
na jakékoliv pozici napříč všemi válci aktivují bonusovou hru "DOUBLE BONUS GAME" s 10 bonusovými otočeními
zdarma.
‒ Bonusová hra je aktivní pouze na sázce, na které byla získána. Bonusová hra zahrnuje dvě po sobě jdoucí otočení:
první otočení se hraje na regulérních válcích, identických s válci regulérní hry, a druhé otočení – které slouží
k prezentaci bonusových výher – se hraje na bonusových válcích. Hráč má možnost kdykoli během bonusových
otočení změnit výši sázky.
‒ Bonusová hra a rozhodování sázejícího neovlivňují výši výherního podílu.
‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají.

JMENOVITÉ HODNOTY
‒ maximální sázka:
‒ maximální výhra:
‒ výherní podíl:
‒ statistická průměrná hodinová prohra:

500 Kč
500 000 Kč
94 % až 97 %
27 000 Kč až 54 000 Kč
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VÝHERNÍ TABULKA
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 1 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná v rámci
hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky.
5x

4x

3x

2x

1 000

200

20

x

Meloun

100

40

10

x

Hrozen

100

40

10

x

Švestka

40

10

4

x

Pomeranč

40

10

4

x

Citrón

40

10

4

x

Třešně

40

10

4

1

Červená sedmička

FUNKCE TLAČÍTEK
Start

Autostart

Spustit hru

Režim automatické hry

Změnit výši sázky

Menu

Držet pro nastavení sázky

Otevřít nabídku možností hry

Zavřít menu

Nastavení

Zavřít nabídku možností

Nastavení hry

Výherní tabulka

Herní pravidla

Výhry pro aktuální výši sázky

Popis a pravidla hry

Hlasitost

Konec

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

FUNKCE TLAČÍTEK – mobilní telefon nebo tablet
Start

Autostart

Držet pro Autostart

Deaktivace autostartu
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Zvýšit výši sázky

Snížit výši sázky

Držet pro nastavení sázky

Držet pro nastavení sázky

Sázka na linii

Menu

Otevřít nastavení sázky

Otevřít nabídku možností hry

Zavřít menu

Nastavení

Zavřít nabídku možností

Nastavení hry

Výherní tabulka

Herní pravidla

Výhry pro aktuální výši sázky

Popis a pravidla hry

Hlasitost

Konec

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

FUNKCE TLAČÍTEK – klávesové zkratky
Mezerník

Enter

Spustit hru (1)

Spustit hru (2)

Podržte Mezerník

Podržte Enter

Režim automatické hry (1)

Režim automatické hry (2)

Mezerník

Enter

Deaktivace autostartu (1)

Deaktivace autostartu (2)

Šipka nahoru

Šipka dolů

Zvýšit výši sázky

Snížit výši sázky

Podržte Šipku nahoru

Podržte Šipku dolů

Maximální výše sázky

Minimální výše sázky

Klávesa I

Klávesa P

Herní pravidla

Výherní tabulka

Klávesa V

Klávesa Q

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět
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FERRIS WHEEL
FERRIS WHEEL je 4 válcová videohra (4 symboly na válec) s 256 výherními liniemi. Součástí hry je ruské kolo "FERRIS
WHEEL", divoký symbol "WILD", mystery symbol "HVĚZDA" s náhodnou peněžní výhrou a multiplikátor výhry.

HERNÍ SYMBOLY
Třešně

Pomeranč

Hrozen

Švestka

Citrón

Šťastná sedmička

Meloun

Hvězda
Mystery symbol
Wild
Divoký symbol

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí
celkovou sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte
u každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí
tlačítka START, nebo pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také
možnost zahájit novou hru roztočením válců kliknutím myši nebo dotykem prstu přímo na válce na obrazovce. Pokud
se na válcích na konci každého herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky, pak hráč získává
výhru dle výherní tabulky pro danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není dosažena žádná
výherní kombinace, je herní kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola.

PODSTATA HRY
Minimálně 3 (maximálně 4) stejné symboly (jeden symbol na válec) na prvních 3 až 4 sousedících válcích zleva a na
1 z 256 výherních linií tvoří výherní kombinaci. Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány pouze zleva doprava.
Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na každé výherní linii.

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY
Ferris Wheel (Ruské kolo)
"FERRIS WHEEL" (Ruské kolo) pátý válec z levé strany, se souběžně otáčí a zastavuje společně s ostatními
válci. Po každém otočení "FERRIS WHEEL" je vybraný náhodný symbol, který je následně na všech válcích
nahrazen za divoký symbol "WILD, a to za předpokladu, že tímto nahrazením vytvoří výherní kombinaci.
Každý aktivní divoký symbol "WILD" ve výherní kombinaci násobí výhru dvakrát (2x).
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Mystery symbol
Tři a více mystery symbolů "HVĚZDA" na jakékoliv výherní linii aktivují "MYSTERY BONUS" s náhodnou
peněžitou výhrou z výherní tabulky v rozmezí mezi minimální a maximální výhrou pro výši sázky
z posledního herního kola, které bonus aktivovalo.

STRUČNÝ SOUHRN
‒ 4 válce, 4 řady a 256 výherních linií.
‒ Všechny výherní kombinace jsou vypláceny pouze zleva doprava.
‒ Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie
‒ Každý aktivní divoký symbol "WILD" nahrazuje jakýkoliv jiný symbol.
‒ Každý aktivní divoký symbol "WILD" násobí výhru dvakrát (2x).
‒ Tři a více mystery symbolů "HVĚZDA" na jakékoliv výherní linii aktivují "MYSTERY BONUS" s náhodnou peněžitou
výhrou v rozmezí mezi minimální a maximální výhrou pro aktuální sázku.
‒ Bonusová hra a rozhodování sázejícího neovlivňují výši výherního podílu
‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají

JMENOVITÉ HODNOTY
‒ maximální sázka:
‒ maximální výhra:
‒ výherní podíl:
‒ statistická průměrná hodinová prohra:

900 Kč
457 200 Kč
94 % až 97 %
48 600 Kč až 97 200 Kč

VÝHERNÍ TABULKA
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce na linii 1 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná v rámci
hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky.
4x

3x

Hvězda
(Mystery symbol)

2–100

1–8

Červená sedmička

100

8

Švestka

32

6

Pomeranč

8

4

Meloun

8

3

Citrón

6

3
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4x

3x

Hrozen

4

1

Třešně

2

1

FUNKCE TLAČÍTEK
Start

Autostart

Spustit hru

Režim automatické hry

Změnit výši sázky

Menu

Držet pro nastavení sázky

Otevřít nabídku možností hry

Zavřít menu

Nastavení

Zavřít nabídku možností

Nastavení hry

Výherní tabulka

Herní pravidla

Výhry pro aktuální výši sázky

Popis a pravidla hry

Hlasitost

Konec

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

FUNKCE TLAČÍTEK – mobilní telefon nebo tablet
Start

Autostart

Držet pro Autostart

Deaktivace autostartu

Zvýšit výši sázky

Snížit výši sázky

Držet pro nastavení sázky

Držet pro nastavení sázky

Sázka na linii

Menu

Otevřít nastavení sázky

Otevřít nabídku možností hry

Zavřít menu

Nastavení

Zavřít nabídku možností

Nastavení hry

Výherní tabulka

Herní pravidla

Výhry pro aktuální výši sázky

Popis a pravidla hry

Hlasitost

Konec

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět
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FUNKCE TLAČÍTEK – klávesové zkratky
Mezerník

Enter

Spustit hru (1)

Spustit hru (2)

Podržte Mezerník

Podržte Enter

Režim automatické hry (1)

Režim automatické hry (2)

Mezerník

Enter

Deaktivace autostartu (1)

Deaktivace autostartu (2)

Šipka nahoru

Šipka dolů

Zvýšit výši sázky

Snížit výši sázky

Podržte Šipku nahoru

Podržte Šipku dolů

Maximální výše sázky

Minimální výše sázky

Klávesa I

Klávesa P

Herní pravidla

Výherní tabulka

Klávesa V

Klávesa Q

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

PIXI FALL
PIXI FALL je 5 válcová videohra (3 symboly na 1 válec) s 20 výherními liniemi. Hra obsahuje bleděmodrý divoký symbol
"W" (Wild), barevný extra divoký symbol "W" (Extra Wild), mystery symbol "HVĚZDA", bonusový scatter symbol
"ZELENÁ KOULE", bonusovou hru "10 HER ZDARMA" a multiplikátor výhry.

HERNÍ SYMBOLY
Meloun

Oranžová příšera

Citrón

Modrá příšera

Třešně

Červená příšera

Hrozen

Fialová příšera

Švestka

Žlutá příšera

Pomeranč

Zelená příšera
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Hvězda
Mystery symbol

Wild
Divoký symbol

Zelená koule
Bonusový „scatter“ symbol

Extra Wild
Extra divoký symbol

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí celkovou
sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte u každé nové
hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí tlačítka START, nebo
pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také možnost zahájit novou hru
roztočením válců kliknutím myši nebo dotykem prstu přímo na válce na obrazovce. Pokud se na válcích na konci každého
herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky, pak hráč získává výhru dle výherní tabulky pro danou
výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. Symboly, které vytvořily výherní kombinace, zmizí ve vlastním "portálu" a prázdný
prostor je nahrazen symboly z řádku nad nimi (kaskádový efekt). Symboly v prvním řádku jsou doplněny symboly z řádku
nad ním, který nikdy není součástí výherních linií. Všechny ostatní symboly, které nejsou součástí výherních kombinací,
zůstávají na svých pozicích. Celková výhra z výherních kombinací vytvořených "kaskádovým" efektem je vynásobena dle
počtu všech takto dosažených a na sebe navazujících kaskád (1 kaskáda = 2x; 2 kaskáda = 3x; 3 kaskáda = 4x,… atd.). Tento
"kaskádový" cyklus se může opakovat pouze 10krát za sebou a tudíž i celková výhra může být násobena maximálně
jedenáctinásobkem (11x). Všechny výhry jsou automaticky přidány ke kreditům hráče v políčku KREDIT na konci každého
herního kola. V případě, že není dosažena žádná výherní kombinace, je herní kolo považováno za ukončené a hráč může
pokračovat do dalšího herního kola.

PODSTATA HRY
Minimálně 3 nebo více shodných symbolů (jeden symbol na válec) na prvních 3 až 5 sousedících válcích a na 1 z 20
výherních linií tvoří výherní kombinaci. Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány pouze zleva doprava a vyplácena
je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace z každé výherní linie.

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY
Divoký symbol
Bleděmodrý symbol "W" je divoký symbol, který nahrazuje jakýkoli jiný symbol kromě bonusového scatter
symbolu "ZELENÁ KOULE", barevného extra divokého symbolu "W" a mystery symbolu "HVĚZDA" pouze
tehdy, pokud je součástí výherní kombinace na alespoň 1 z 20 výherních linií. Kdykoli v průběhu hry se může
na válcích zcela náhodně proměnit jeden nebo i více symbolů na barevný extra divoký symbol "W", který
pak nahrazuje jakýkoli jiný symbol kromě bonusového scatter symbolu "ZELENÁ KOULE" a mystery symbolu
"HVĚZDA", pro možnost vytvořit nové, nebo rozšířit již existující výherní kombinace.
Scatter symbol
Symbol "ZELENÁ KOULE" je bonusový scatter symbol, který se zobrazuje na jakékoli pozici všech pěti válců.
3 nebo více bonus scatter symbolů napříč všemi válci a na jakékoli pozici aktivují bonusovou hru "10 HER
ZDARMA". Pokud se na konci každého bonusového otočení na stejné pozici prvního, druhého nebo třetího
vodorovného řádku, a prvního a zároveň třetího, čtvrtého nebo pátého válce (nebo i jejich vzájemnou
kombinací) vyskytne stejný symbol "příšery", pak jsou všechny symboly mezi těmito identickými symboly
"příšery" změněny v ten samý symbol "příšery" a vytvoří tak výherní kombinaci s "kaskádovým" efektem.
Všechny výhry v rámci bonusové hry jsou automaticky přidány do globálního FREE BANK, který je
automaticky přidán ke kreditům hráče v poli KREDIT na konci bonusové hry.

‐ 113 ‐

Mystery symbol
Symbol "HVĚZDA" funguje jako náhodný neboli tajemný (mystery) symbol, který odmění hráče náhodnou
peněžitou výhrou. 3 a více symbolů "HVĚZDA " napříč všemi válci a na jakékoli pozici aktivují bonusovou hru
"MYSTERY WIN". Každý symbol "HVĚZDA", který je součástí řetězce, který bonusovou hru spustil, je po
aktivaci přeměněn v symbol "otazníku" se skrytou náhodnou peněžitou výhrou z výherní tabulky v rozmezí
mezi minimální a maximální výhrou pro výši sázky z posledního herního kola, v rámci kterého byla bonusová
hra "MYSTERY WIN" aktivována. Bonusová hra končí, buď když jsou odkryty všechny symboly "otazník" za
výhry nebo pokud byla nalezena nula (0), tedy žádná výhra.

STRUČNÝ SOUHRN
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

‒
‒
‒

5 válců, 3 řady a 20 výherních linií.
Všechny výherní kombinace jsou vypláceny pouze zleva doprava.
Vyplácena je vždy pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na výherní linii.
Symboly, které vytvořily výherní kombinace, se roztočí a zmizí ve vlastním "portálu" a prázdný prostor je nahrazen
symboly z řádku nad nimi (kaskádový efekt). Tento cyklus se může opakovat pouze 10krát za sebou.
Celková výhra z výherních kombinací vytvořených "kaskádovým" efektem je vynásobena dle počtu všech takto
dosažených a na sebe navazujících kaskád, avšak maximálně jedenáctinásobkem (11x).
Bleděmodrý divoký symbol "W" a barevný extra divoký symbol "W" nahrazují jakýkoli jiný symbol kromě
bonusového scatter symbolu "ZELENÁ KOULE" a mystery symbolu "HVĚZDA".
Barevný extra divoký symbol "W" se v průběhu hry objevuje zcela náhodně.
3 nebo více bonus scatter symbolů "ZELENÁ KOULE" aktivují bonusovou hru "10 HER ZDARMA".
Vyskytne‐li se na konci každého bonusového otočení na stejné pozici prvního, druhého nebo třetího vodorovného
řádku, a prvního a zároveň třetího, čtvrtého nebo pátého válce (nebo i jejich vzájemnou kombinací) stejný symbol
"příšery", pak jsou všechny symboly mezi těmito identickými symboly "příšery" změněny v ten samý symbol.
3 a více symbolů "HVĚZDA" aktivují bonusovou hru "MYSTERY WIN" s náhodnou peněžitou výhrou u každého
symbolu "HVĚZDA", který je součástí řetězce, který bonusovou hru spustil.
Bonusová hra a rozhodování sázejícího neovlivňují výši výherního podílu
Výhry z jednotlivých linií se sčítají.

JMENOVITÉ HODNOTY
‒ maximální sázka:
‒ maximální výhra:
‒ výherní podíl:
‒ statistická průměrná hodinová prohra:

1 000 Kč
500 000 Kč
94 % až 97 %
54 000 Kč až 108 000 Kč

VÝHERNÍ TABULKA
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 1 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná
v rámci hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky.
5x

4x

3x

Zelená příšera

15

10

5

Žlutá příšera

15

10

5
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5x

4x

3x

Fialová příšera

10

5

2

Červená příšera

10

5

2

Modrá příšera

10

5

2

Oranžová příšera

10

5

2

Pomeranč

4

3

1

Švestka

4

3

1

Hrozen

4

3

1

Třešně

3

2

1

Citrón

3

2

1

Meloun

3

2

1

FUNKCE TLAČÍTEK
Start

Autostart

Spustit hru

Režim automatické hry

Změnit výši sázky

Menu

Držet pro nastavení sázky

Otevřít nabídku možností hry

Zavřít menu

Nastavení

Zavřít nabídku možností

Nastavení hry

Výherní tabulka

Herní pravidla

Výhry pro aktuální výši sázky

Popis a pravidla hry

Hlasitost

Konec

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět
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FUNKCE TLAČÍTEK – mobilní telefon nebo tablet
Start

Autostart

Držet pro Autostart

Deaktivace autostartu

Zvýšit výši sázky

Snížit výši sázky

Držet pro nastavení sázky

Držet pro nastavení sázky

Sázka na linii

Menu

Otevřít nastavení sázky

Otevřít nabídku možností hry

Zavřít menu

Nastavení

Zavřít nabídku možností

Nastavení hry

Výherní tabulka

Herní pravidla

Výhry pro aktuální výši sázky

Popis a pravidla hry

Hlasitost

Konec

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

FUNKCE TLAČÍTEK – klávesové zkratky
Mezerník

Enter

Spustit hru (1)

Spustit hru (2)

Podržte Mezerník

Podržte Enter

Režim automatické hry (1)

Režim automatické hry (2)

Mezerník

Enter

Deaktivace autostartu (1)

Deaktivace autostartu (2)

Šipka nahoru

Šipka dolů

Zvýšit výši sázky

Snížit výši sázky

Podržte Šipku nahoru

Podržte Šipku dolů

Maximální výše sázky

Minimální výše sázky

Klávesa I

Klávesa P

Herní pravidla

Výherní tabulka

Klávesa V

Klávesa Q

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět
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PIRATE ADVENTURES
PIRATE ADVENTURES je 5 válcová hra s 3 řadami a 20 výherními liniemi. Hra obsahuje divoký symbol "LEBKA a KOSTI",
bonusový scatter symbol "KOMPAS" (Bonus), dva bonusové symboly "ČERNÁ VLAJKOVÁ LOĎ" a "ČERVENÁ VLAJKOVÁ
LOĎ", dvě nezávislé bonusové hry s 10 bonusovými otočeními a multiplikátor výher.

HERNÍ SYMBOLY
9 (Devítka)

Truhla

10 (Desítka)

Pirátská loď

J (Kluk)

Pirát

Q (Královna)

Lebka a kosti
Divoký symbol

K (Král)

Kompas (Bonus)
Bonusový „scatter“ symbol

A (Eso)

Černá vlajková loď
Bonusový symbol

Dělo

Červená vlajková loď
Bonusový symbol

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí
celkovou sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte
u každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí
tlačítka START, nebo pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také
možnost zahájit novou hru roztočením válců kliknutím myši nebo dotykem prstu přímo na válce na obrazovce. Pokud
se na válcích na konci každého herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky, pak hráč získává
výhru dle výherní tabulky pro danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není dosažena žádná
výherní kombinace, je herní kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola.

PODSTATA HRY
Minimálně 2 nebo více shodných symbolů (jeden symbol na válec) na prvních třech sousedících válcích zleva a na 1 z 20
výherních linií tvoří výherní kombinaci. Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány pouze zleva doprava, počínaje na
válci nejvíce vlevo, kromě bonusového scatter symbolu "KOMPAS" (Bonus), pro který se výherní linie kalkuluje
nepravidelně (nelineárně). Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na každé výherní linii.

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY
Divoký symbol
Symbol "LEBKA a KOSTI" je divoký symbol, který nahrazuje jakýkoli jiný symbol kromě bonusového scatter
symbolu "KOMPAS" (Bonus) pouze tehdy, pokud je součástí výherní kombinace aspoň na 1 z 20 výherních
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linií. Každý divoký symbol, který je součástí kterékoli výherní kombinace na výherní linii násobí její výhru
dvakrát (x2).
Scatter symbol
Symbol "KOMPAS" (Bonus) je bonusový scatter symbol, který se zobrazuje pouze na druhém, třetím
a čtvrtém válci. 3 bonusové scatter symboly, každý na jednom válci a na kterékoli pozici, aktivuje předehru
"LODNÍ BITVA", kde dvě lodě ‐ "Černá vlajková loď" (vlevo) a "Červená vlajková loď" (vpravo) ‐ bojují proti
sobě na otevřeném moři. V závislosti od toho, která loď tuto náhodně vyhodnocenou bitvu vyhraje, je
aktivován typ následující bonusové hry. Všechny výhry v rámci bonusové hry jsou automaticky přidány do
globálního FREE BANK, který je automaticky přidán ke kreditům hráče v poli KREDIT na konci bonusové hry.
V každé bonusové hře může hráč získat dalších 10 bonusových otočení. Pro účely výpočtu výhry v rámci
bonusových otočení se použije výše sázky z herního kola, v rámci kterého byla bonusová otočení spuštěna.
Černá vlajková loď
Když předehru vyhraje "Černá vlajková loď", tak je aktivována bonusová hra "STICKY FREE SPINS"
s 10 bonusovými otočeními zdarma. Pokud je v průběhu kteréhokoli bonusového otočení z 10‐ti vytvořena
jakákoli výherní kombinace, všechny symboly, které vytvořili výherní kombinaci na výherní linii, jsou drženy
na svých pozicích a válce s ostatními symboly se znovu protáčí, rovněž bez odečítání sázky, s šancí vytvořit
nebo rozšířit výherní kombinace pro aktuální bonusové otočení. Symboly jsou drženy tak dlouho, dokud
jsou vytvářeny nové nebo rozšiřovány již existující výherní kombinace ‐ jinak hra přepne zpět do základní
formy bonusové hry a hráč pokračuje ve hře se zbývajícími bonusovými otočeními.
Červená vlajková loď
Když předehru vyhraje "Červená vlajková loď", tak je aktivována bonusová hra "EXTRA WIN"
s 10 bonusovými otočeními zdarma. Na začátku této bonusové hry je náhodně vybrán jeden ze čtyř
'nejvyšších' symbolů, a to: "PIRÁT", "PIRÁTSKÁ LOĎ", "TRUHLA" nebo "DĚLO". Zvolený symbol se od této
chvíle a po celou dobu trvání bonusové hry stává "extra" symbolem, což znamená, že tento "extra" symbol
může být rozložený jakkoli daleko od sebe podél celé výherní linie (tedy ne vedle sebe jako obvykle) aby
vytvořil výherní kombinaci.

STRUČNÝ SOUHRN
‒ 5 válců, 3 řady a 20 výherních linií.
‒ Všechny výherní kombinace jsou vypláceny zleva doprava kromě bonusového scatter symbolu "KOMPAS" (Bonus),
pro který se výherní linie kalkuluje nepravidelně (nelineárně).
‒ Vyplácena je vždy pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na výherní linii.
‒ Symbol "LEBKA a KOSTI" je divoký symbol, který nahrazuje jakýkoli jiný symbol kromě bonusového scatter symbolu
"KOMPAS" (Bonus).
‒ Každý divoký symbol na aktivní výherní linii násobí výhru dvakrát (x2).
‒ Symbol "KOMPAS" (Bonus) je bonusový scatter symbol, který se zobrazuje pouze na druhém, třetím a čtvrtém válci.
‒ 3 bonusové scatter symboly, každý na jednom válci a na jakékoli pozici, aktivuje předehru "LODNÍ BITVA", která určí
typ bonusové hry.
‒ "Černá vlajková loď" aktivuje bonusovou hru "STICKY FREE SPINS" s 10 bonusovými otočeními. Pokud je po dobu
bonusového otoení vytvořena výherní kombinace, všechny výherní symboly z výherní kombinace jsou drženy na
svých pozicích a válce s ostatními symboly se znovu otáčejí.
‒ "Červená vlajková loď" aktivuje bonusovou hru "EXTRA FREE SPINS" s 10 bonusovými otočeními, během kterých je
náhodně vybraný jeden ze čtyř 'nejvyšších' symbolů a stává se tak "extra" symbolem po celou dobu bonusové hry,
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což znamená, že tento symbol může být rozložený jakkoli daleko od sebe podél celé výherní linie aby vytvořil výherní
kombinaci.
‒ Dalších 10 bonusových otočení může hráč získat v průběhu každé bonusové hry.
‒ Bonusová hra a rozhodování sázejícího neovlivňují výši výherního podílu
‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají.

JMENOVITÉ HODNOTY
‒ maximální sázka:
‒ maximální výhra:
‒ výherní podíl:
‒ statistická průměrná hodinová prohra:

1 000 Kč
400 000 Kč
94 % až 97 %
54 000 Kč až 108 000 Kč

VÝHERNÍ TABULKA
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 1 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná v rámci
hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky.
5x

4x

3x

2x

Pirát

200

60

40

20

Pirátská loď

80

32

16

8

Truhlice

32

16

8

x

Dělo

24

8

4

x

A (Eso)

16

6

2

x

K (Král)

16

6

2

x

Q (Královna)

8

4

1

x

J (Kluk)

8

4

1

x

10 (Desítka)

4

2

1

x

9 (Devítka)

4

2

1

x
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FUNKCE TLAČÍTEK
Start

Autostart

Spustit hru

Režim automatické hry

Změnit výši sázky

Menu

Držet pro nastavení sázky

Otevřít nabídku možností hry

Zavřít menu

Nastavení

Zavřít nabídku možností

Nastavení hry

Výherní tabulka

Herní pravidla

Výhry pro aktuální výši sázky

Popis a pravidla hry

Hlasitost

Konec

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

FUNKCE TLAČÍTEK – mobilní telefon nebo tablet
Start

Autostart

Držet pro Autostart

Deaktivace autostartu

Zvýšit výši sázky

Snížit výši sázky

Držet pro nastavení sázky

Držet pro nastavení sázky

Sázka na linii

Menu

Otevřít nastavení sázky

Otevřít nabídku možností hry

Zavřít menu

Nastavení

Zavřít nabídku možností

Nastavení hry

Výherní tabulka

Herní pravidla

Výhry pro aktuální výši sázky

Popis a pravidla hry

Hlasitost

Konec

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

FUNKCE TLAČÍTEK – klávesové zkratky
Mezerník

Enter

Spustit hru (1)

Spustit hru (2)

Podržte Mezerník

Podržte Enter

Režim automatické hry (1)

Režim automatické hry (2)

Mezerník

Enter

Deaktivace autostartu (1)

Deaktivace autostartu (2)
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Šipka nahoru

Šipka dolů

Zvýšit výši sázky

Snížit výši sázky

Podržte Šipku nahoru

Podržte Šipku dolů

Maximální výše sázky

Minimální výše sázky

Klávesa I

Klávesa P

Herní pravidla

Výherní tabulka

Klávesa V

Klávesa Q

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

SEASONS
SEASONS je 5 válcová hra (4 symboly na válec) s 50 výherními liniemi. Hra obsahuje divoký symbol "WILD", bonusový
scatter symbol "BONUS", 4 typy bonusových her a unikátní obří symboly (blok 2x2 klasických symbolů). Obří symboly
se mohou zobrazit kdykoli a kdekoli po dobu standardní nebo bonusové hry. Každý symbol uvedený ve výherní tabulce
může nabýt formu "obřího" symbolu včetně divokého symbolu "WILD".

HERNÍ SYMBOLY
J (Kluk)

Divočák

Q (Královna)

Liška

K (Král)

Vlk

A (Eso)

Jelen

Medvěd

Zajíc

Bonus
Bonusový scatter symbol

Wild
Divoký symbol

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí celkovou
sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte u každé nové
hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí tlačítka START,
nebo pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také možnost zahájit
novou hru roztočením válců kliknutím kurzorem myši nebo dotykem prstu přímo na válce na obrazovce. Pokud se na
válcích na konci každého herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky, pak hráč získává výhru dle
výherní tabulky pro danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není dosažena žádná výherní
kombinace, je herní kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola.
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PODSTATA HRY
Minimálně 3 shodné symboly (jeden symbol na válec) na prvních třech sousedících válcích zleva a na 1 z 50 výherních
liniích tvoří výherní kombinaci. Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány pouze zleva doprava, počínaje na válci
nejvíce vlevo. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na každé výherní linii.

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY
Divoký symbol
Divoký symbol "WILD" nahrazuje jakýkoli jiný symbol kromě "BONUS" scatter symbolu a může vytvářet
i vlastní výherní kombinace. Pokud jsou 3 a více divokých symbolů součástí výherní kombinace na výherní
linii, potom je vyplacena pouze nejvyšší možná výhra ze všech symbolů na výherní linii, včetně výherních
kombinací 3, 4 nebo 5 "WILD" symbolů dle výherní tabulky pro danou výši sázky.
Symbol „BONUS“
Symbol "BONUS" je bonusový scatter symbol, který má 4 varianty – jednu variantu (symbol) pro jedno roční
období/sezónu: jaro/léto/podzim/zima. Sezóna a k ní přiřazený bonusový symbol se mění v závislosti od určitého
počtu herních kol po dobu aktivní hry. Tři a více "BONUS" scatter symbolů, každý na jednom válci a na libovolné
pozici, aktivují bonusovou hru "BONUS FREE GAMES", která je odlišná pro každé roční období/sezónu. Všechny
výhry v rámci kterékoli bonusové hry jsou automaticky přidány do globálního FREE BANK, který je automaticky
přidán ke kreditům hráče v poli KREDIT na konci bonusové hry. Další bonusová otočení je možné vyhrát
v průběhu každé aktivní bonusové hry. Pro účely výpočtu výhry v rámci bonusových otočení se použije výše sázky
z herního kola, v rámci kterého byla bonusová otočení spuštěna.
Bonusová hra pro "JARNÍ SEZÓNU"
Bonusová hra pro "jarní" sezónu odmění hráče 10 bonusovými otočeními zdarma a extra "multiplikátorem
výhry", který si hráč náhodně zvolí podle vlastního výběru ze 3 skrytých symbolů na začátku bonusové hry. Tento
"multiplikátor" pak násobí každou dosaženou výhru z každé aktivní výherní linie po dobu celé bonusové hry.
Bonusová hra pro "LETNÍ SEZÓNU"
Bonusová hra pro "letní" sezónu odmění hráče 10 bonusovými otočeními zdarma a extra "scatter" symbolem,
který si hráč náhodně zvolí na začátku bonusové hry z 6 symbolů: ZAJÍC, JELEN, VLK, LIŠKA, DIVOČÁK nebo
MEDVĚD. Pokud se po dobu bonusové hry objeví 3 nebo více extra "scatter" symbolů na kterékoli pozici napříč
všemi válci, potom hráč získává výhru pro daný symbol podle jeho počtu a výherní tabulky pro aktuální výši sázky.
Bonusová hra pro "PODZIMNÍ SEZÓNU"
Bonusová hra pro "podzimní" sezónu odmění hráče 10 bonusovými otočeními zdarma a dalšími 5, 10 nebo
15 otočeními zdarma v závislosti od náhodné volby jedné ze 3 možností se skrytým počtem otočení na začátku
bonusové hry.
Bonusová hra pro "ZIMNÍ SEZÓNU"
Bonusová hra pro "zimní" sezónu odmění hráče 10 bonusovými otočeními zdarma a speciálním "sticky"
symbolem, který si hráč náhodně zvolí na začátku bonusové hry z 6 symbolů: ZAJÍC, JELEN, VLK, LIŠKA, DIVOČÁK
nebo MEDVĚĎ. Pokud je během kteréhokoli bonusového otočení vytvořena výherní kombinace se "sticky"
symbolem, tak všechny symboly, které vytvořili výherní kombinaci, jsou drženy na svých pozicích a válce
s ostatními symboly se znovu otáčejí, rovněž bez odečítání sázky, s šancí vytvořit nebo rozšířit výherní kombinace
pro aktuální bonusové otočení. Symboly jsou drženy tak dlouho, dokud se vytvářejí nové nebo se rozšiřují již
existující výherní kombinace ̶ jinak hra přepne zpět do základní formy bonusové hry a hráč pokračuje ve hře se
zbývajícími bonusovými otočeními."
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STRUČNÝ SOUHRN
‒ 5 válců, 4 řady (5 symbolů na 1 řádku) a 50 výherních linií.
‒ Všechny výherní kombinace jsou vypláceny pouze zleva doprava.
‒ Vyplácena je vždy pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na výherní linii.
‒ Divoký symbol "WILD" nahrazuje za jakýkoli jiný symbol kromě "BONUS" scatter symbolu.
‒ Pokud je 3 a více "WILD" symbolů součástí výherní kombinace, potom je vyplacena pouze nejvyšší možná výhra ze
všech symbolů na výherní linii, včetně "WILD" symbolů.
‒ 3 a více "BONUS" scatter symbolů na kterékoli pozici napříč všemi válci aktivují bonusovou hru v návaznosti na
aktuální typ aktivního bonusového symbolu.
‒ Bonusová hra pro "jarní" sezónu odmění hráče 10 bonusovými otočeními a extra "multiplikátorem výhry".
‒ Bonusová hra pro "letní" sezónu odmění hráče 10 bonusovými otočeními a extra "scatter" symbolem.
‒ Bonusová hra pro "podzimní" sezónu odmění hráče 10 bonusovými otočeními a dalšími 5, 10 anebo 15 otočeními
zadarmo v závislosti od náhodné volby jedné ze 3 možností.
‒ Bonusová hra pro "zimní" sezónu odmění hráče 10 bonusovými otočeními a speciálním "sticky" symbolem.
‒ Bonusová hra a rozhodování sázejícího neovlivňují výši výherního podílu
‒

Výhry z jednotlivých linií se sčítají.

JMENOVITÉ HODNOTY
‒ maximální sázka:
‒ maximální výhra:
‒ výherní podíl:
‒ statistická průměrná hodinová prohra:

1 000 Kč
500 000 Kč
94 % až 97 %
54 000 Kč až 108 000 Kč

VÝHERNÍ TABULKA
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 5 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná v rámci
hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky.
5x

4x

3x

Wild
Divoký symbol

250

50

10

Zajíc

100

20

5

Jelen

100

20

5

Vlk

60

15

5

Liška

60

15

5

Divočák

40

10

2
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5x

4x

3x

Medvěd

40

10

2

A (Eso)

20

5

1

K (Král)

20

5

1

Q (Královna)

20

5

1

J (Kluk)

20

5

1

FUNKCE TLAČÍTEK
Start

Autostart

Spustit hru

Režim automatické hry

Změnit výši sázky

Menu

Držet pro nastavení sázky

Otevřít nabídku možností hry

Zavřít menu

Nastavení

Zavřít nabídku možností

Nastavení hry

Výherní tabulka

Herní pravidla

Výhry pro aktuální výši sázky

Popis a pravidla hry

Hlasitost

Konec

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

FUNKCE TLAČÍTEK – mobilní telefon nebo tablet
Start

Autostart

Držet pro Autostart

Deaktivace autostartu

Zvýšit výši sázky

Snížit výši sázky

Držet pro nastavení sázky

Držet pro nastavení sázky

Sázka na linii

Menu

Otevřít nastavení sázky

Otevřít nabídku možností hry

Zavřít menu

Nastavení

Zavřít nabídku možností

Nastavení hry
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Výherní tabulka

Herní pravidla

Výhry pro aktuální výši sázky

Popis a pravidla hry

Hlasitost

Konec

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

FUNKCE TLAČÍTEK – klávesové zkratky
Mezerník

Enter

Spustit hru (1)

Spustit hru (2)

Podržte Mezerník

Podržte Enter

Režim automatické hry (1)

Režim automatické hry (2)

Mezerník

Enter

Deaktivace autostartu (1)

Deaktivace autostartu (2)

Šipka nahoru

Šipka dolů

Zvýšit výši sázky

Snížit výši sázky

Podržte Šipku nahoru

Podržte Šipku dolů

Maximální výše sázky

Minimální výše sázky

Klávesa I

Klávesa P

Herní pravidla

Výherní tabulka

Klávesa V

Klávesa Q

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

WILD COOKIES
WILD COOKIES je 5 válcová hra (4 symboly na válec) s 50 výherními liniemi. Hra obsahuje divoký symbol "WILD",
"MYSTERY" symbol, bonusový scatter symbol "BONUS", bonusové hry zdarma a unikátní obří symboly (blok 2x2
klasických symbolů).

HERNÍ SYMBOLY
9 (Devítka)

Kobliha

10 (Desítka)

Zmrzlina

J (Kluk)

Bonbón
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Q (Královna)

Wild
Divoký symbol

K (Král)

Mystery

A (Eso)

Bonus
Bonusový „scatter“ symbol

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí
celkovou sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte
u každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí
tlačítka START, nebo pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také
možnost zahájit novou hru roztočením válců kliknutím myši nebo dotykem prstu přímo na válce na obrazovce. Pokud
se na válcích na konci každého herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky, pak hráč získává
výhru dle výherní tabulky pro danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není dosažena žádná
výherní kombinace, je herní kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola.

PODSTATA HRY
Minimálně 3 identické symboly (jeden symbol na válec) na prvních třech sousedících válcích zleva a na 1 z 50 výherních
linií tvoří výherní kombinaci. Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány pouze zleva doprava, počínaje na válci
nejvíce vlevo. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na každé výherní linii.

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY
Divoký symbol
Divoký symbol "WILD" nahrazuje jakýkoliv jiný symbol kromě "BONUS" scatter symbolu. Pokud jsou tři
a více "WILD" symbolů součástí výherní kombinace, pak je vyplácena jen nejvyšší možná výhra ze všech
symbolů na výherní linii, včetně výherních kombinací 3, 4 nebo 5 "WILD" symbolů dle výherní tabulky pro
aktuální výši sázky.
Scatter symbol
Symbol "BONUS" funguje jako bonusový scatter symbol. Tři a více "BONUS" scatter symbolů napříč všemi
válci a na libovolné pozici, aktivují bonusovou hru "BONUS FREE GAMES", která odmění hráče 10, 20 nebo
30 otočeními zdarma. Počet otočení zdarma závisí na počtu "BONUS" scatter symbolů napříč všemi válci,
tedy: 3 "BONUS" scatter symboly odmění hráče 10 otočeními zdarma, 4 "BONUS" scatter symboly
20 otočeními zdarma a 5 "BONUS" scatter symbolů 30 otočeními zdarma. Všechny výhry v rámci bonusové
hry jsou automaticky přidány do globálního FREE BANK, který je automaticky přidán ke kreditům hráče
v poli KREDIT na konci bonusové hry. Další otočení zdarma lze vyhrát v průběhu každé aktivní bonusové
hry. Pro účely výpočtu výhry v rámci bonusových otočení se použije výše sázky z herního kola, v rámci
kterého byla bonusová otočení spuštěna.
Mystery symbol
Minimálně 3 a více "MYSTERY" symbolů na jakékoliv výherní linii aktivují "MysteryWin" s náhodnou výhrou,
jejíž hodnota je určena v rozmezí minimální a maximální možné výhry dle výherní tabulky pro aktuální výši
sázky.
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STRUČNÝ SOUHRN
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

5 válců (4 symboly na 1 válec) a 50 výherních linií.
Všechny výherní kombinace jsou vypláceny pouze zleva doprava.
Vyplácena je vždy pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na výherní linii.
3 a více "BONUS" scatter symbolů na jakékoli pozici napříč všemi válci aktivují bonusovou hru s 10, 20 nebo
30 otočeními zdarma dle počtu scatter symbolů.
Divoký symbol "WILD" nahrazuje jakýkoliv jiný symbol kromě "BONUS" scatter symbolu.
Pokud jsou tři a více "WILD" symbolů součástí výherní kombinace, pak je vyplácena jen nejvyšší možná výhra ze
všech symbolů na výherní linii, včetně "WILD" symbolů.
Bonusová hra a rozhodování sázejícího neovlivňují výši výherního podílu.
Výhry z jednotlivých linií se sčítají.

JMENOVITÉ HODNOTY
‒ maximální sázka:
‒ maximální výhra:
‒ výherní podíl:
‒ statistická průměrná hodinová prohra:

1 000 Kč
500 000 Kč
94 % až 97 %
54 000 Kč až 108 000 Kč

VÝHERNÍ TABULKA
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 5 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná v rámci
hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky.
5x
Bonus

Mystery

4x

3x

30 bonusových her 20 bonusových her 10 bonusových her

20‒250

5‒50

1‒10

Wild

250

50

10

Bonbón

100

20

5

Zmrzlina

100

20

5

Kobliha

60

15

5

A (Eso)

40

10

2

K (Král)

40

10

2
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5x

4x

3x

Q (Královna)

20

5

1

J (Kluk)

20

5

1

10 (Desítka)

20

5

1

9 (Devítka)

20

5

1

FUNKCE TLAČÍTEK
Start

Autostart

Spustit hru

Režim automatické hry

Změnit výši sázky

Menu

Držet pro nastavení sázky

Otevřít nabídku možností hry

Zavřít menu

Nastavení

Zavřít nabídku možností

Nastavení hry

Výherní tabulka

Herní pravidla

Výhry pro aktuální výši sázky

Popis a pravidla hry

Hlasitost

Konec

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

FUNKCE TLAČÍTEK – mobilní telefon nebo tablet
Start

Autostart

Držet pro Autostart

Deaktivace autostartu

Zvýšit výši sázky

Snížit výši sázky

Držet pro nastavení sázky

Držet pro nastavení sázky

Sázka na linii

Menu

Otevřít nastavení sázky

Otevřít nabídku možností hry

Zavřít menu

Nastavení

Zavřít nabídku možností

Nastavení hry

Výherní tabulka

Herní pravidla

Výhry pro aktuální výši sázky

Popis a pravidla hry
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Hlasitost

Konec

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

FUNKCE TLAČÍTEK – klávesové zkratky
Mezerník

Enter

Spustit hru (1)

Spustit hru (2)

Podržte Mezerník

Podržte Enter

Režim automatické hry (1)

Režim automatické hry (2)

Mezerník

Enter

Deaktivace autostartu (1)

Deaktivace autostartu (2)

Šipka nahoru

Šipka dolů

Zvýšit výši sázky

Snížit výši sázky

Podržte Šipku nahoru

Podržte Šipku dolů

Maximální výše sázky

Minimální výše sázky

Klávesa I

Klávesa P

Herní pravidla

Výherní tabulka

Klávesa V

Klávesa Q

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

NICE PRICE
VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí
celkovou sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte
u každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí
tlačítka START, nebo pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také
možnost zahájit novou hru roztočením válců kliknutím kurzoru myši nebo dotykem prstu přímo na válce na obrazovce.
Pokud se na válcích na konci každého herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky, pak hráč
získává výhru dle výherní tabulky pro danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není dosažena
žádná výherní kombinace, je herní kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola.

POPIS HRY
NICE PRICE je 4válcová videohra se 3 řadami a 81 výherními liniemi. Hra obsahuje funkci přídavné BONUSOVÉ LINIE
a divoký WILD symbol s funkcí multiplikátoru.
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PODSTATA HRY
Minimálně 3 nebo 4 shodné symboly na výherní linii tvoří výherní kombinace. Všechny výherní kombinace jsou
kalkulovány pouze zleva, doprava počínaje na válci nejvíce vlevo, kromě výher z BONUSOVÉ LINIE. Vyplácena je pouze
nejvyšší výhra z výherní kombinace na každé výherní linii.

HERNÍ SYMBOLY
7 (Sedmička)

Meloun

Hrozny

Švestka

Pomeranč

Citrón

Třešně

BAR

WILD (Divoký symbol)

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY

DIVOKÝ SYMBOL

Divoký WILD symbol nahrazuje všechny ostatní symboly a násobí výhru z výherní linie jíž je součástí x2, x4, x8,
v závislosti na svém počtu ve výherní linii.
Výhra x8
Jakýkoliv
symbol

Jakýkoliv
symbol

W

W

Výhra x4
Jakýkoliv
W
symbol

W

W

Výhra x2
Jakýkoliv
symbol

Jakýkoliv
symbol

Jakýkoliv
symbol

W
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BONUSOVÁ LINIE

Při každém roztočení válců je vytvořena náhodná BONUSOVÁ LINIE náhodným označením 4 pozic pro symboly
pomocí bonusových rámečků. 3 nebo 4 stejné symboly v bonusových rámečcích vytváří další výherní kombinaci.

STRUČNÝ SOUHRN
‒ 4 válce, 3 řady a 81 výherních linií.
‒ Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány pouze zleva, doprava počínaje na válci nejvíce vlevo, kromě výher
z BONUSOVÉ LINIE.
‒ Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na každé výherní linii.
‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají.
‒ BONUSOVÁ LINIE je vytvořena náhodným označením 4 pozic pro symboly.
‒ Divoký WILD symbol nahrazuje všechny ostatní symboly a násobí výhru z výherní linie jíž je součástí x2, x4, x8,
v závislosti na svém počtu ve výherní linii.

JMENOVITÉ HODNOTY
‒ maximální sázka:
‒ maximální výhra:
‒ výherní podíl:
‒ statistická průměrná hodinová prohra:

1 000 Kč
200 000 Kč
94 % až 97 %
54 000 Kč až 108 000 Kč

VÝHERNÍ TABULKA
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 5 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná v rámci
hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky.
4x

3x

7 (Sedmička)

800

80

Meloun

300

30

Hrozny

200

20

Švestka

20

5

Citrón

20

5

Pomeranč

20

5
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4x

3x
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20

5
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10

5
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FUNKCE TLAČÍTEK – klávesové zkratky
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NIGHTMARE SQUAD
VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí
celkovou sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte
u každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí
tlačítka START, nebo pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také
možnost zahájit novou hru roztočením válců kliknutím kurzoru myši nebo dotykem prstu přímo na válce na obrazovce.
Pokud se na válcích na konci každého herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky, pak hráč
získává výhru dle výherní tabulky pro danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není dosažena
žádná výherní kombinace, je herní kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola.

POPIS HRY
NIGHTMARE SQUAD je 5válcová hra se 4 řadami a 20 výherními liniemi. Hra obsahuje Divoký symbol FESTER, funkci
MYSTERY bonus a bonusová otočení zdarma.

PODSTATA HRY
Minimálně 3 nebo více shodných symbolů na výherní linii tvoří výherní kombinace. Všechny výherní kombinace jsou
kalkulovány pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo, kromě scatter symbolu MYSTERY a NÁHROBNÍ KÁMEN.
Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na každé výherní linii.
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HERNÍ SYMBOLY
Fester
Divoký symbol

Krvavá Mary

Casper

Frankenstein

A
Eso

K
Král

Q
Královna

J
Kluk

10
Desítka

9
Devítka

Náhrobní kámen
Scatter symbol

Mystery
Scatter Symbol

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY
DIVOKÝ SYMBOL
Divoký symbol FESTER nahrazuje všechny ostatní symboly, kromě scatter symbolů MYSTERY a NÁHROBNÍ KÁMEN.

OTOČENÍ ZDARMA
Pokud dojde k udělení 3 a více symbolů NÁHROBNÍ KÁMEN bez ohledu na pozici těchto symbolů na válcích, spouští
se 10, 20 nebo 30 bonusovvých otočení zdarma. Pro účely výpočtu výhry v rámci bonusových otočení se použije výše
sázky z herního kola, v rámci kterého byla bonusová otočení spuštěna.

EXTRA DIVOKÝ SYMBOL
V bonusových otočeních zdarma, jeden nebo více symbolů může být náhodně přeměněn na EXTRA DIVOKÝ SYMBOL,
který nahrazuje všechny ostatní symboly, kromě scatter symbolů MYSTERY a NÁHROBNÍ KÁMEN.

MYSTERY
Pokud dojde k udělení 3 a více symbolů MYSTERY bez ohledu na pozici těchto symbolů na válcích, spouští se bonusová
funkce, s náhodnou výhrou v rozmezi min. a max. možné výhry pro aktuální sázku, dle výherní tabulky (příklad – sázka
5 Kč a 3 symboly MYSTERY = výhra jedné z hodnot sloupce 3x, výherní tabulky).
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STRUČNÝ SOUHRN
‒ 5 válců, 4 řady a 20 výherních linií.
‒ Všechny výherní kombinace jsou počítány pouze zleva doprava, kromě MYSTERY scatter symbolu a scatter symbolu
NÁHROBNÍ KÁMEN.
‒ Vyplácena je pouze nejvyšší dosažená kombinace na každé výherní linii.
‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají.
‒ Divoký symbol FESTER nahrazuje všechny symboly, kromě MYSTERY scatter symbolu a scatter symbolu NÁHROBNÍ
KÁMEN.
‒ Pokud dojde k udělení 3 symbolů NÁHROBNÍ KÁMEN bez ohledu na pozici těchto symbolů na válcích spouští se 10,
20 nebo 30 bonusových otočení zdarma
‒ Pokud dojde k udělení 3 symbolů MYSTERY bez ohledu na pozici těchto symbolů na válcích spouští se mystery
bonus, který odmění hráče náhodnou výhrou v rozmezí mezi minimální a maximální výhrou pro zvolenou sázku, dle
výherní tabulky.
‒ V bonusových otočeních zdarma může být jeden nebo více symbolů přeměněno na EXTRA WILD symbol, který
nahrazuje všechny ostatní symboly, kromě scatter symbolů MYSTERY a NÁHORBNÍ KÁMEN.

JMENOVITÉ HODNOTY
‒ maximální sázka:
‒ maximální výhra:
‒ výherní podíl:
‒ statistická průměrná hodinová prohra:

1 000 Kč
400 000 Kč
94 % až 97 %
54 000 Kč až 108 000 Kč

VÝHERNÍ TABULKA
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 5 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná v rámci
hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky.
5x

4x

3x

1 000

300

200

Krvavá Mary

500

200

100

Casper

400

160

80

Frankenstein

160

80

40

A
Eso

120

40

20

K
Král

80

30

10

Q
Královna

80

30

10

Fester
Divoký symbol
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FUNKCE TLAČÍTEK – klávesové zkratky
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PRIMAL AGE
VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí
celkovou sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte
u každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí
tlačítka START, nebo pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také
možnost zahájit novou hru roztočením válců kliknutím kurzoru myši nebo dotykem prstu přímo na válce na obrazovce.
Pokud se na válcích na konci každého herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky, pak hráč
získává výhru dle výherní tabulky pro danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není dosažena
žádná výherní kombinace, je herní kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola.

POPIS HRY
PRIMAL AGE je 5válcová videohra se 4 řadami a 20 výherními liniemi. Hra obsahuje divoký symbol WILD s funkcí
násobení, scatter symbol BONUS a bonusová otočení zdarma.
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PODSTATA HRY
Minimálně 2 nebo více shodných symbolů na výherní linii tvoří výherní kombinace. Všechny výherní kombinace jsou
kalkulovány pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo, kromě scatter symbolu BONUS. Vyplácena je pouze
nejvyšší výhra z výherní kombinace na každé výherní linii.

HERNÍ SYMBOLY
Pračlověk

Mamut

Kanec

Pták

Eso

Král

Královna

Kluk

Desítka

Devítka

Wild
Divoký symbol

Bonus
Scatter symbol

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY

DIVOKÝ SYMBOL

Divoký symbol WILD se rozpíná od své pozice na aktuálním válci směrem nahoru v případě, že je součástí jakékoli
výherní kombinace. Každý aktivní divoký symbol WILD na výherní linii nahrazuje všechny symboly, kromě scatter
symbolu BONUS a násobí výhru z kombinace jíž je součástí x2.

SCATTER SYMBOL

Pokud dojde k udělení 3 symbolů BONUS, bez ohledu na pozici těchto symbolů na válcích spouští se 10 bonusových
otočení zdarma. Během otočení zdarma jsou všechny shodné symboly, , které vytvořily výherní kombinaci drženy na
svých pozicích a válce se znovu otáčejí, bez odečtení sázky, za účelem vytvořit více výherních kombinací. Symboly jsou
drženy, dokud jsou generovány nové výherní kombinace. Pro účely výpočtu výhry v rámci bonusových otočení se
použije výše sázky z herního kola, v rámci kterého byla bonusová otočení spuštěna.

STRUČNÝ SOUHRN
‒ 5 válců, 4 řady a 20 výherních linií.
‒ Minimálně 2 nebo více shodných symbolů na výherní linii tvoří výherní kombinace
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‒ Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo, kromě scatter
symbolu BONUS.
‒ Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na každé výherní linii.
‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají.
‒ Každý aktivní divoký symbol WILD na výherní linii nahrazuje všechny symboly, kromě scatter symbolu BONUS
a násobí výhru z kombinace jíž je součástí x2.
‒ Pokud dojde k udělení 3 symbolů BONUS, bez ohledu na pozici těchto symbolů na válcích spouští se 10 bonusových
otočení zdarma.

JMENOVITÉ HODNOTY
‒ maximální sázka:
‒ maximální výhra:
‒ výherní podíl:
‒ statistická průměrná hodinová prohra:

1 000 Kč
400 000 Kč
94 % až 97 %
54 000 Kč až 108 000 Kč

VÝHERNÍ TABULKA
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 5 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná v rámci
hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky.
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FUNKCE TLAČÍTEK – herní uživatelské rozhraní
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WOODWOSE’S MAGIC
VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí
celkovou sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte
u každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí
tlačítka START, nebo pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také
možnost zahájit novou hru roztočením válců kliknutím kurzoru myši nebo dotykem prstu přímo na válce na obrazovce.
Pokud se na válcích na konci každého herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky, pak hráč
získává výhru dle výherní tabulky pro danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není dosažena
žádná výherní kombinace, je herní kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola.

POPIS HRY
WOODWOSE’S MAGIC je 5válcová videohra se 3 řadami a 20 výherními liniemi. Hra obsahuje divoký WILD symbol,
symboly měnící funkci MLHA, multiplikátor výher, divoký EXTRA WILD symbol, bonusová otočení zdarma a funkci
respin.

PODSTATA HRY
Minimálně 2 nebo více shodných symbolů na výherní linii tvoří výherní kombinace. Všechny výherní kombinace jsou
kalkulovány pouze zleva doprava, počínaje na válce nejvíce vlevo. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra dosažená na každé
výherní linii.

HERNÍ SYMBOLY
9 (Devítka)

10 (Desítka)

J (Kluk)

Q (Královna)
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K (Král)

A (Eso)

Zajíc

Rys

Muflon

Vlk

Konev
Divoký symbol

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY
DIVOKÝ SYMBOL
Divoký symbol KONEV se může rozšířit na svém válci a přeměnit všechny symboly pod ním v divoký
symbol, pokud je součástí výherní kombinace. Každý aktivní divoký symbol nahrazuje všechny symboly
ve výherní linii.

MLHA
Během hry se může kdykoliv objevit MLHA, pokud na válcích nepadla výherní kombinace a zaměnit
několik nebo všechny symboly s jinými symboly za účelem vytvořit tak výherní kombinaci.

SOJKA
Kdykoliv během hry může přes obrazovku přeletět SOJKA a spustit jednu ze 4 bonusových funkcí:

 EXTRA WILD
SOJKA může přistát na jakémkoliv symbolu na válcích a přeměnit jej v divoký EXTRA WILD symbol. Každý aktivní
EXTRA WILD symbol na výherní linii nahrazuje všechny symboly.
 MULTIPLIKÁTOR VÝHRY
Každá výherní kombinace aktuálního otočení bude vynásobena x2, x3, nebo x4 podle toho, jak vysoký
multiplikátor SOJKA přinese.
 RESPIN
Všechny symboly, které vytvořily výherní kombinaci, jsou drženy na svých pozicích a válce se bez odečtení sázky
znovu otáčejí za účelem vytvořit více výherních kombinací. Symboly jsou drženy, dokud jsou generovány nové
výherní kombinace.
 BONUSOVÉ HRY ZDARMA
SOJKA může spustit 10 bonusových otočení zdarma. Pro účely výpočtu výhry v rámci bonusových otočení se
použije výše sázky z herního kola, v rámci kterého byla bonusová otočení spuštěna.
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STRUČNÝ SOUHRN
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

5 válců, 3 řady a 20 výherních linií.
Minimálně 2 nebo více shodných symbolů na výherní linii tvoří výherní kombinace.
Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo.
Vyplácena je pouze nejvyšší výhra dosažená na každé výherní linii.
Výhry z jednotlivých linií se sčítají.
Každý aktivní divoký symbol nahrazuje všechny symboly ve výherní linii.
Sojka spouští jednu ze 4 bonusových funkcí: EXTRA WILD, MULTIPLIKÁTOR VÝHRY, RESPIN, BONUSOVÁ OTOČENÍ
ZDARMA.

JMENOVITÉ HODNOTY
‒ maximální sázka:
‒ maximální výhra:
‒ výherní podíl:
‒ statistická průměrná hodinová prohra:

1 000 Kč
400 000 Kč
94 % až 97 %
54 000 Kč až 108 000 Kč

VÝHERNÍ TABULKA
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 5 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná v rámci
hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky.
5x

4x

3x

2x

1 000

300

200

100

Muflon

400

160

80

40

Rys

160

80

40

–

Zajíc

120

40

20

–

A
(Eso)

80

30

10

–

K
(Král)

80

30

10

–

Q
(Královna)

40

20

5

–

J
(Kluk)

40

20

5

–

Vlk
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5x

4x

3x

2x

10
(Desítka)

20

10

5

–

9
(Devítka)

20

10

5

–

FUNKCE TLAČÍTEK – herní uživatelské rozhraní
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FUNKCE TLAČÍTEK – mobilní herní uživatelské rozhraní
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FUNKCE TLAČÍTEK – klávesové zkratky
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RICH GARDEN
VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí
celkovou sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte
u každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí
tlačítka START, nebo pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také
možnost zahájit novou hru roztočením válců kliknutím kurzoru myši nebo dotykem prstu přímo na válce na obrazovce.
Pokud se na válcích na konci každého herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky, pak hráč
získává výhru dle výherní tabulky pro danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není dosažena
žádná výherní kombinace, je herní kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola.

POPIS HRY
RICH GARDEN je 5válcová hra se 3 řadami a 10 výherními liniemi. Hra obsahuje rozšiřující se divoký symbol WILD
a scatter symboly Vozík a Košík.

PODSTATA HRY
Minimálně 2 shodné symboly na výherní linii tvoří výherní kombinace. Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány
pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo, kromě scatter symbolů. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní
kombinace na každé výherní linii.
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HERNÍ SYMBOLY
Vozík

WILD
Divoký symbol

Scatter symbol

Košík
Scatter symbol

Zahradník

Hrozny

Boruůvka

Pomeranč

Citrón

Jahoda

Hruška

Jablko

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY
DIVOKÝ SYMBOL
Divoký WILD symbol se rozpíná na druhém, třetím a čtvrtém válci, pouze pokud je součástí výherní
kombinace. Divoký symbol nahrazuje jakýkoliv jiný symbol na svém válci.

SCATTER SYMBOL – Vozík
Pokud dojde k udělení 3 a více scatter symbolů Vozík bez ohledu na pozici těchto symbolů na válcích
tvoří výherní kombinaci, s výhrou pro aktuální výši sázky, dle výherní tabulky.

SCATTER SYMBOL – Košík
Pokud dojde k udělení 3 scatter symbolů Košík, bez ohledu na pozici těchto symbolů na válcích je
vytvořena výherní kombinace. Scatter symbol Košík se může objevit pouze na prvním, třetím a pátém
válci.

STRUČNÝ SOUHRN
‒ 5 válců, 3 řady a 10 výherních linií.
‒ Všechny výherní kombinace jsou počítány pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo, kromě Scatter
symbolů Vozík a Košík.
‒ Vyplácena je pouze nejvyšší dosažená kombinace za každou výherní linii.
‒ Výhry z jednotlivých linií se sčítají.
‒ Divoký symbol WILD nahrazuje všechny symboly, kromě Scatter symbolů Vozík a Košík.
‒ Pokud dojde k udělení 3 a více scatter symbolů Vozík bez ohledu na pozici těchto symbolů na válcích tvoří výherní
kombinaci, s výhrou pro aktuální výši sázky, dle výherní tabulky.
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‒ Pokud dojde k udělení 3 scatter symbolů Košík, bez ohledu na pozici těchto symbolů na válcích je vytvořena výherní
kombinace. Scatter symbol Košík se může objevit pouze na prvním, třetím a pátém válci.

JMENOVITÉ HODNOTY
‒ maximální sázka:
‒ maximální výhra:
‒ výherní podíl:
‒ statistická průměrná hodinová prohra:

1 000 Kč
500 000 Kč
94 % až 97 %
54 000 Kč až 108 000 Kč

VÝHERNÍ TABULKA
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 5 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná v rámci
hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky.
5x

4x

3x

2x

2 500
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5
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‐
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5
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5
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Hruška
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15

5

‐

Jablko
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5

‐

Vozík
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25

‐
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‐

‐
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‐

Zahradník
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FUNKCE TLAČÍTEK – herní uživatelské rozhraní
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FUNKCE TLAČÍTEK – mobilní herní uživatelské rozhraní
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FUNKCE TLAČÍTEK – klávesové zkratky
Mezerník

Enter

Spustit hru (1)

Spustit hru (2)

Podržte Mezerník

Podržte Enter

Režim automatické hry (1)

Režim automatické hry (2)
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Enter
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Šipka nahoru

Šipka dolů

Zvýšit výši sázky

Snížit výši sázky

Podržte Šipku nahoru

Podržte Šipku dolů

Maximální výše sázky

Minimální výše sázky

Klávesa I

Klávesa P

Herní pravidla

Výherní tabulka

Klávesa V

Klávesa Q

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

BLAZING REELS
VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí
celkovou sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte
u každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí
tlačítka START, nebo pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také
možnost zahájit novou hru roztočením válců kliknutím kurzoru myši nebo dotykem prstu přímo na válce na obrazovce.
Pokud se na válcích na konci každého herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky, pak hráč
získává výhru dle výherní tabulky pro danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není dosažena
žádná výherní kombinace, je herní kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola.

POPIS HRY
BLAZING REELS je 5válcová hra se 4 řadami a 40 výherními liniemi. Hra obsahuje divoký symbol SEDMIČKA a scatter
symbol HVĚZDA.

PODSTATA HRY
Minimálně 3 nebo více shodných symbolů na výherní linii tvoří výherní kombinace. Všechny výherní kombinace jsou
kalkulovány pouze zleva doprava kromě scatter symbolu HVĚZDA. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní
kombinace na každé výherní linii.

HERNÍ SYMBOLY
Sedmička
Divoký symbol

Hrozen

Švestka

Meloun

Pomeranč

Citrón
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Hvězda
Scatter symbol

Třešně

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY
DIVOKÝ SYMBOL
Divoký symbol Sedmička nahrazuje jakýkoliv jiný symbol, v případě, že je součástí výherní linie, kromě
scatter symbolu Hvězda.

SCATTER SYMBOL HVĚZDA
3 a více scatter symbolů Hvězda napříč všemi válci a na jakékoliv pozici tvoří výherní kombinaci.

STRUČNÝ SOUHRN
‒
‒
‒
‒

5 válců, 4 řady a 40 výherních linií.
Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány pouze zleva doprava kromě scatter symbolu HVĚZDA.
Vyplácena je pouze nejvyšší dosažená výhra z výherní kombinace na každé výherní linii.
Divoký symbol Sedmička nahrazuje jakýkoliv jiný symbol, v případě, že je součástí výherní linie, kromě scatter
symbolu Hvězda.
‒ 3 a více scatter symbolů Hvězda napříč všemi válci a na jakékoliv pozici tvoří výherní kombinaci.

JMENOVITÉ HODNOTY
‒ maximální sázka:
‒ maximální výhra:
‒ výherní podíl:
‒ statistická průměrná hodinová prohra:

1 000 Kč
500 000 Kč
90 % až 98 %
36 000 Kč až 180 000 Kč

VÝHERNÍ TABULKA
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 8 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná v rámci
hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky.
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Třešně
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FUNKCE TLAČÍTEK – mobilní herní uživatelské rozhraní
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FUNKCE TLAČÍTEK – klávesové zkratky
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FLAMING SPINS
VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí
celkovou sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte
u každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí
tlačítka START, nebo pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také
možnost zahájit novou hru roztočením válců kliknutím kurzoru myši nebo dotykem prstu přímo na válce na obrazovce.
Pokud se na válcích na konci každého herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky, pak hráč
získává výhru dle výherní tabulky pro danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není dosažena
žádná výherní kombinace, je herní kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola.

POPIS HRY
FLAMING SPINS je 5válcová hra se 3 řadami a 20 výherními liniemi. Hra obsahuje rozšiřující se divoký symbol WILD
a scatter symboly ZVONY a HVĚZDA.
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PODSTATA HRY
Minimálně 2 nebo více shodných symbolů tvoří výherní kombinaci. Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány pouze
zleva doprava kromě scatter symbolu ZVONY a HVĚZDA. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na
každé výherní linii.

HERNÍ SYMBOLY
WILD
Divoký symbol

ZVONY
Scatter symbol

HVĚZDA
Scatter symbol

Sedmička

Hrozen

Meloun

Bar

Švestka

Pomeranč

Citrón

Třešně

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY
DIVOKÝ SYMBOL
Divoký symbol WILD se rozpíná na druhém, třetím a čtvrtém válci, pouze pokud je součástí výherní
kombinace a nahrazuje jakýkoliv jiný symbol kromě scatter symbolů ZVONY a HVĚZDA.

SCATTER SYMBOL ZVONY
3 a více scatter symbolů ZVONY napříč všemi válci a na jakékoliv pozici tvoří výherní kombinaci.

SCATTER SYMBOL HVĚZDA
3 scatter symboly HVĚZDA na prvním, třetím a pátém válci, na jakékoliv pozici tvoří výherní kombinaci.

STRUČNÝ SOUHRN
‒ 5 válců, 3 řady a 20 výherních linií.
‒ Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány pouze zleva doprava kromě scatter symbolu ZVONY a HVĚZDA.
‒ Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na každé výherní linii.
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‒ Divoký symbol WILD se rozpíná na druhém, třetím a čtvrtém válci pouze, pokud je součástí výherní kombinace
a nahrazuje jakýkoliv jiný symbol kromě scatter symbolů ZVONY a HVĚZDA.
‒ 3 a více scatter symbolů ZVONY napříč všemi válci a na jakékoliv pozici tvoří výherní kombinaci.
‒ 3 scatter symboly HVĚZDA na prvním, třetím a pátém válci, na jakékoliv pozici tvoří výherní kombinaci.

JMENOVITÉ HODNOTY
‒ maximální sázka:
‒ maximální výhra:
‒ výherní podíl:
‒ statistická průměrná hodinová prohra:

1 000 Kč
500 000 Kč
90,5 % až 98 %
36 000 Kč až 171 000 Kč

VÝHERNÍ TABULKA
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 10 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná v rámci
hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky.
5x

4x

3x

2x

1 500

100

25

5

Hrozen

250

50

20

Meloun

250

50

20

Bar

100

25

10

Švestka

50

15

5

Pomeranč

50

15

5

Citrón

50

15

5

Třešně

50

15

5

1 000

200

30

Sedmička

ZVONY
Scatter symbol
HVĚZDA
Scatter symbol

200
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FUNKCE TLAČÍTEK – herní uživatelské rozhraní
Start

Autostart

Spustit hru

Režim automatické hry

Změnit výši sázky

Menu

Držet pro nastavení sázky

Otevřít nabídku možností hry

Zavřít menu

Nastavení

Zavřít nabídku možností

Nastavení hry

Výherní tabulka

Herní pravidla

Výhry pro aktuální výši sázky

Popis a pravidla hry

Hlasitost

Konec

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

FUNKCE TLAČÍTEK – mobilní herní uživatelské rozhraní
Start

Autostart

Držet pro Autostart

Deaktivace autostartu

Zvýšit výši sázky

Snížit výši sázky

Držet pro nastavení sázky

Držet pro nastavení sázky

Sázka na linii

Menu

Otevřít nastavení sázky

Otevřít nabídku možností hry

Zavřít menu

Nastavení

Zavřít nabídku možností

Nastavení hry

Výherní tabulka

Herní pravidla

Výhry pro aktuální výši sázky

Popis a pravidla hry

Hlasitost

Konec

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

FUNKCE TLAČÍTEK – klávesové zkratky
Mezerník

Enter

Spustit hru (1)

Spustit hru (2)

Podržte Mezerník

Podržte Enter

Režim automatické hry (1)

Režim automatické hry (2)

Mezerník

Enter

Deaktivace autostartu (1)

Deaktivace autostartu (2)
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Šipka nahoru

Šipka dolů

Zvýšit výši sázky

Snížit výši sázky

Podržte Šipku nahoru

Podržte Šipku dolů

Maximální výše sázky

Minimální výše sázky

Klávesa I

Klávesa P

Herní pravidla

Výherní tabulka

Klávesa V

Klávesa Q

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

TRIPLE WILD SEVEN 5 REELS
VŠEOBECNÁ PRAVIDLA HRY
Hru je možné spustit pouze při dostatečné sumě v políčku KREDIT pro zvolenou sázku. Sázející v poli SÁZKA navolí
celkovou sázku do hry. Po zvolení libovolné výše sázky v políčku SÁZKA a stlačení tlačítka START se tato částka odečte
u každé nové hry z kreditu v políčku KREDIT a hra začne vyobrazením opticky se otáčejících válců při každém stisknutí
tlačítka START, nebo pokud je aktivován režim automatické hry (AUTOSTART) každým odečtením sázky. Hráč má také
možnost zahájit novou hru roztočením válců kliknutím kurzoru myši nebo dotykem prstu přímo na válce na obrazovce.
Pokud se na válcích na konci každého herního kola objeví jakákoliv výherní kombinace z výherní tabulky, pak hráč
získává výhru dle výherní tabulky pro danou výherní kombinaci dle aktuální výše sázky. V případě, že není dosažena
žádná výherní kombinace, je herní kolo považováno za ukončené a hráč může pokračovat do dalšího herního kola.

POPIS HRY
TRIPLE WILD SEVEN 5 REELS je 5válcová hra se 3 řadami a 10 výherními liniemi. Hra obsahuje rozšiřující se divoký
symbol 777 a scatter symboly ZVONY a HVĚZDA.

PODSTATA HRY
Minimálně 2 nebo více shodných symbolů na výherní linii, tvoří výherní kombinaci. Všechny výherní kombinace jsou
kalkulovány pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo, kromě scatter symbolů ZVONY a HVĚZDA. Vyplácena
je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na každé výherní linii.

HERNÍ SYMBOLY
777
Divoký symbol

ZVONY
Scatter symbol

HVĚZDA
Scatter symbol

Meloun
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Zlatý BAR

Stříbrný BAR

Bronzový BAR

Pomeranč

Švestka

Třešně

Citrón

SPECIFICKÉ FUNKCE HRY
DIVOKÝ SYMBOL
Divoký symbol 777 se rozpíná na druhém, třetím a čtvrtém válci pouze, pokud je součástí výherní
kombinace a nahrazuje jakýkoliv jiný symbol, kromě scatter symbolů ZVONY a HVĚZDA.

SCATTER SYMBOL ZVONY
3 a více scatter symbolů ZVONY napříč všemi válci a na jakékoliv pozici tvoří výherní kombinaci.

SCATTER SYMBOL HVĚZDA
3 scatter symboly HVĚZDA na prvním, třetím a pátém válci a na jakékoliv pozici tvoří výherní kombinaci.

STRUČNÝ SOUHRN
‒ 5 válců, 3 řady a 10 výherních linií.
‒ Všechny výherní kombinace jsou kalkulovány pouze zleva doprava, počínaje na válci nejvíce vlevo, kromě scatter
symbolů ZVONY a HVĚZDA. Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na každé výherní linii.
‒ Vyplácena je pouze nejvyšší výhra z výherní kombinace na každé výherní linii.
‒ Divoký symbol 777 se rozpíná na druhém, třetím a čtvrtém válci pouze, pokud je součástí výherní kombinace
a nahrazuje jakýkoliv jiný symbol, kromě scatter symbolů ZVONY a HVĚZDA.
‒ 3 a více scatter symbolů napříč všemi válci a na jakékoliv pozici tvoří výherní kombinaci.
‒ 3 scatter symboly HVĚZDA na prvním, třetím a pátém válci a na jakékoliv pozici tvoří výherní kombinaci.

JMENOVITÉ HODNOTY
‒ maximální sázka:
‒ maximální výhra:
‒ výherní podíl:
‒ statistická průměrná hodinová prohra:

1 000 Kč
500 000 Kč
90 % až 98 %
36 000 Kč až 180 000 Kč
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VÝHERNÍ TABULKA
Výherní tabulka udává hodnoty při sázce do hry 5 Kč, všechny hodnoty jsou v Kč. Výherní tabulka zobrazovaná v rámci
hry udává hodnoty přepočtené v závislosti na aktuální výši sázky.
5x

4x

3x

2x

2 500

125

25

5

Zlatý BAR

350

60

20

‐

Stříbrný BAR

350

60

20

‐

Bronzový BAR

100

20

10

‐

Pomeranč

75

15

5

‐

Švestka

75

15

5

‐

Třešně

75

15

5

‐

Citrón

75

15

5

‐

ZVONY
Scatter symbol

500

100

25

‐

HVĚZDA
Scatter symbol

‐

‐

100

‐

Meloun

FUNKCE TLAČÍTEK – herní uživatelské rozhraní
Start

Autostart

Spustit hru

Režim automatické hry

Změnit výši sázky

Menu

Držet pro nastavení sázky

Otevřít nabídku možností hry

Zavřít menu

Nastavení

Zavřít nabídku možností

Nastavení hry
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Výherní tabulka

Herní pravidla

Výhry pro aktuální výši sázky

Popis a pravidla hry

Hlasitost

Konec

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

FUNKCE TLAČÍTEK – mobilní herní uživatelské rozhraní
Start

Autostart

Držet pro Autostart

Deaktivace autostartu

Zvýšit výši sázky

Snížit výši sázky

Držet pro nastavení sázky

Držet pro nastavení sázky

Sázka na linii

Menu

Otevřít nastavení sázky

Otevřít nabídku možností hry

Zavřít menu

Nastavení

Zavřít nabídku možností

Nastavení hry

Výherní tabulka

Herní pravidla

Výhry pro aktuální výši sázky

Popis a pravidla hry

Hlasitost

Konec

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět

FUNKCE TLAČÍTEK – klávesové zkratky
Mezerník

Enter

Spustit hru (1)

Spustit hru (2)

Podržte Mezerník

Podržte Enter

Režim automatické hry (1)

Režim automatické hry (2)

Mezerník

Enter

Deaktivace autostartu (1)

Deaktivace autostartu (2)

Šipka nahoru

Šipka dolů

Zvýšit výši sázky

Snížit výši sázky

Podržte Šipku nahoru

Podržte Šipku dolů

Maximální výše sázky

Minimální výše sázky

Klávesa I

Klávesa P

Herní pravidla

Výherní tabulka

Klávesa V

Klávesa Q

Nastavení hlasitosti hry

Ukončit hru a zpět
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