
REGULAMENT DE JOC 
Charming Queens  
  
 
DESCRIEREA JOCULUI 
  
Charming Queens este un slot cu 5 role, 3 rânduri.Jocul se joacă cu 20 de linii de plată fixe.Jocul are 8 
simboluri obișnuite, înlocuire Wild, trei simboluri Scatter diferite și caracteristici Free Spins. 
Obiectivul este a roti rolele astfel încât simbolurile să formeze o combinație câștigătoare pe liniile de plată 
existente. O combinație câștigătoare de simboluri identice este formată în ordine din extrema stângă spre 
dreapta. Cu cât sunt aliniate mai multe simboluri identice, cu atât câștigul este mai mare. Numărul de 
simboluri necesare pentru crearea unei combinații câștigătoare, coeficientul de câștig și liniile de plată 
sunt afișate în tabelul de plată. 
  
CARACTERISTICI 
  
 Simbol Wild 
 
 Simbolul Wild înlocuiește toate simbolurile cu excepția simbolurilor Scatter. 
  
 Simboluri Scatter 
 
 Sunt 3 simboluri Scatter cu caracteristici corespunzătoare: 
 Regina Roșie apare pe a 2-a rolă și declanșează 3 Free Spins cu multiplicator mărit. 
 Regina Aurie apare pe a 2-a rolă și declanșează 3 Free Spins cu Wilds Aleatorii. 
 Regina Violet apare pe a 4-a rolă și declanșează 3 Free Spins cu Expanded Wilds. 
 Apariția simultană a două sau trei simboluri Scatter activează 3 Free Spins cu caracteristici combinate. 
 Dar chiar și atunci când cel puțin un Scatter apare pe role, există șansa ca 1 sau 2 simboluri Scatter 
suplimentare să apară și să activeze Free Spins cu caracteristici combinate. 
 Simbolurile Scatter nu apar în timpul Free Spins. 
  
 Free Spins 
 Free Spins sunt jucate cu același pariu ca și rotirea care activează Free Spins. 
 În timpul Free Spins cu multiplicator mărit, câștigurile sunt înmulțite cu x2, x3 și x5 după fiecare rotire. 
 În timpul Free Spins cu Wilds Aleatorii, 5 simboluri aleatorii sunt înlocuite cu simboluri Wild după fiecare 
rotire. 
 În timpul Free Spins cu Expanded Wilds, toate simbolurile Wild sunt extinse peste role. 
 
 
Rentabilitatea pentru jucător 
RTP joc:  95,90% 
 
 
 

 
  


