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Golden New World™ 

Golden New World este un slot video cu 5 role, 3 rânduri și 20 linii. Obiectivul este să se 

obțină cât mai multe simboluri identice pe o linie de joc. Combinațiile câștigătoare încep 

pe prima rolă din stânga (cu excepția simbolului SCATTER) și merg de-a lungul unei 

linii de joc active până la ultima rolă din dreapta. Numai combinația câștigătoare cea 

mai mare formată dintr-un simbol este plătită. Alte combinații formate din același simbol 

sunt respinse. Combinațiile SCATTER sunt plătite pe lângă combinațiile de linie. 

Obținerea simbolului PYRAMID pe 1-a și a 5-a rolă activează runda PYRAMID BONUS.  

 

Bonus 

Obținerea simbolului PYRAMID pe 1-a și a 5-a rolă activează runda PYRAMID BONUS. 

Există cinci niveluri pentru a accesa runda PYRAMID BONUS. Fiecare nivel conține 

cinci opțiuni prezentate jucătorului. Începând de la primul nivel, jucătorul trebuie să 

aleagă unul dintre cele cinci elemente amestecate aleatoriu înaintea sa. Elementul pe 

care îl alege jucătorul va dezvălui valoarea de câștig selectată pe care a activat-o. După 

ce jucătorul face alegerea, toate cele cinci elemente sunt descoperite pentru a arăta 

toate valorile posibile de câștig disponibile.  
 

Valorile posibile de câștig disponibile pe fiecare nivel sunt următoarele:  

1-ul Nivel: 6, 7, 8, 9, 30,  

al 2-lea Nivel: 0, 10, 12, 16, 38,  

al 3-lea Nivel: 0, 0, 18, 24, 42,  

al 4-lea Nivel: 0, 0, 0, 40, 70,  

al 5-lea Nivel: 0, 0, 0, 0, 100.  
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Runda PYRAMID BONUS se încheie atunci când:  

 jucătorul atinge 0 și colectează toate câștigurile acumulate până în acest 

moment;  

 jucătorul atinge 100 la ultimul nivel.  

 

Scatter 

Simbolul SCATTER în acest joc este simbolul CHEST. Simbolurile SCATTER pot 

apărea pe toate rolele. Doar un simbol SCATTER poate apărea pe fiecare rolă. 

Obținerea a trei sau mai multor simboluri SCATTER va crea o combinație câștigătoare. 

Puteți genera câștiguri doar printr-o combinație de simboluri SCATTER. Simbolurile 

WILD și SCATTER nu pot apărea simultan pe aceeași rolă.  

 

Wild 

Simbolul WILD în joc este simbolul WILD. Simbolul WILD înlocuiește toate celelalte 

simboluri de pe role, cu excepția simbolului SCATTER. Simbolurile WILD pot apărea 

doar pe cele trei role din mijloc și poate exista doar un simbol WILD pe fiecare dintre 

cele trei role din mijloc. Simbolurile WILD și SCATTER nu pot apărea pe aceeași rolă. 

Combinațiile care folosesc doar simboluri WILD nu pot crea câștiguri. Simbolurile WILD 

pot ajuta doar la generarea de câștiguri prin combinarea cu alte simboluri pentru a 

completa o linie câștigătoare.  
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