
REGULAMENT DE JOC 
Rich Reels 

  
 
DESCRIEREA JOCULUI 
 
Rich Reels este un slot video cu 3 role, 3 rânduri. Jocul se joacă cu 5 linii de plată fixe.Jocul are 6 
simboluri obișnuite, două tipuri de simboluri Wild, simbol Scatter, jocul bonus Roata Norocului, Free Spins 
și multiplicatori.Obiectivul este de a roti rolele pentru a face simbolurile să formeze o combinație 
câștigătoare pe liniile de plată existente.Cu cât simbolurile din combinațiile câștigătoare sunt mai scumpe, 
cu atât câștigul este mai mare. Numărul de simboluri necesare pentru a crea o combinație câștigătoare, 
coeficientul de câștig și liniile de plată sunt afișate în Tabelul de plată. 
  
 CARACTERISTICI 
  
 Simbolul Coroană 
 
 Simbolul Coroană este Wild, înlocuiește alte simboluri, cu excepția Roții Norocului. Pentru o combinație 
câștigătoare de 3 simboluri Coroană se plătește un premiu fix. 
  
 
 Simbolul Star 
 Simbolul Star este Wild x2, acesta înlocuiește alte simboluri, cu excepția Roții Norocului. Suma câștigată 
pentru combinațiile cu simbolul Star este dublată. Pentru o combinație câștigătoare de 3 simboluri Star, 
se plătește un premiu fix. 
  
 Combinații câștigătoare cu simboluri Wild 
 O combinație câștigătoare, care constă dintr-un simbol Coroană, un simbol Star și orice simbol obișnuit, 
se plătește ca o combinație câștigătoare dublată de trei câștiguri obișnuite. 
 O combinație câștigătoare care constă din două simboluri Coroană și un simbol Star se plătește ca o 
combinație câștigătoare dublată de trei simboluri Coroană. 
 O combinație câștigătoare care constă din două simboluri Star și un simbol Coroană se plătește ca o 
combinație câștigătoare dublată a trei simboluri Coroană. 
  
 Simbolul Roata Norocului 
 
 Simbolul Roata Norocului este Scatter. 3 simboluri pe role declanșează jocul bonus, Roata Norocului. 
  
 Free Spins 
 
 Cantitatea de Free Spins depinde de numărul indicat în segmentul pe care s-a oprit Roata Norocului. 
 Free Spins se joacă cu același pariu obținut în runda în care a fost activat jocul bonus Roata Norocului. 
 Simbolul Roata Norocului nu apare în timpul Free Spins. 
  
Rentabilitatea pentru jucător 

RTP joc:  96,00% 

 

 


