
REGULAMENT DE JOC 
Dungeon Immortal Evil 
 
  
DESCRIEREA JOCULUI 
  
 Dungeon: Immortal Evil este un slot cu 5 role cu 1 rând de simboluri.Jocul conține 7 simboluri obișnuite 
de monștri, un simbol special Șef care apare numai în timpul modului temniță liber și 4 evenimente 
aleatorii. Obiectivul jocului este de a învinge monștrii pentru a obține bogățiile lor furate. Răsplata ta totală 
este determinată de nivelul de pradă, numărul de prăzi și tipurile de monștri care au fost înfrânți. Cu cât 
nivelul prăzii este mai mare, cu atât câștigul este mai mare. Toate prăzile disponibile de la monștri și 
coeficientul lor de câștig sunt afișate în Tabelul de plată al jocului. 
  
 CARACTERISTICILE JOCULUI 
 Evenimente aleatorii În jocul principal, Evenimentul Aleatoriu poate fi activat după orice rotire. 
  
 Mimul 
 
 Mimul este un monstru care arată ca un cufărLupta începe după ce eroul se apropie. 
 După înfrângerea mimului, jucătorul primește garantat 5 tipuri de pradă aleatorii, care pot fi obținute î 
jocul principal.Nu mai apar monștri în cameră în timpul acestui eveniment. 
  
 Cufăr 
Jucătorul primește garantat 5 tipuri de prăzi aleatorii, care pot fi obținute în jocul principal.Nu apar monștri 
în cameră în timpul acestui eveniment. 
  
 Jocul mare 
 
Jucătorul primește notificarea evenimentului înainte de a intra în cameră.Eveniment cu un grup de cinci 
monștri, inclusiv 1 monstru principal cu probabilitate ridicată de obținere a prăzii.Probabilitatea de 
obținere a prăzii de la monstrul principal crește de zece ori. 
  
 Tovărășie nefastă 
 
 Jucătorul primește notificarea evenimentului înainte de a intra în cameră.Un grup de 5 monștri cu 
probabilitate ridicată de obținere a prăzii.Probabilitatea de obținere a prăzii de la fiecare monstru crește 
de două ori. 
  
 TEMNIȚĂ 
 Eroul va intra în Temnișp după găsirea unui portal.Temnița constă din șapte camere: șase camere cu 
monștri și a șaptea cu un șef.Pentru fiecare cameră prin care treci, primești un cufăr cu articole care îți 
pot face upgrade la erou și mări șansele de supraviețuire și de înfrângere a ultimului șef. 

 

Rentabilitatea pentru jucător 
RTP joc:  96,20% 

 


