
REGULAMENT DE JOC 
Season Sisters 

  
 DESCRIEREA JOCULUI 
 
Season Sisters este un clot video cu 5 role, 3 rânduri. Jocul se joacă cu 20 de linii de plată fixe.Jocul are 
8 simboluri obișnuite, simbol Wild, 4 simboluri bonus Regină și bonusuri mecanice: Îngheț Wild, Floare 
Wild, Soare Wild și Frunze Wild și 4 tipuri de Free Spins.Obiectivul este de a roti rolele astfel încât 
simbolurile să formeze o combinație câștigătoare pe liniile de plată existente.Cu cât simbolurile din 
combinația câștigătoare sunt mai scumpe, cu atât câștigul este mai mare. Numărul de simboluri necesar 
pentru a crea: o combinație câștigătoare, coeficientul de câștig și liniile de plată sunt afișate toate în 
Tabelul de plată. 
  
 Simbol Wild 
 
Simbolul Wild înlocuiește toate simbolurile obișnuite. Simbolul Wild nu apare pe a 3-a rolă.Simbolul Wild 
își schimbă proprietățile și esența în funcție de anotimp. 
  
Bonusurile sezoniere mecanice 
  
 Iarnă - Îngheț Wild 
 Când simbolul Wild apare pe rolă, toate celelalte simboluri sunt înlocuite de simboluri Wild. 
 Primăvară - Floare Wild 
 Fiecare simbol Wild primește un multiplicator în funcție de rândul pe care a apărut simbolul Wild: 
 • Rândul de jos: x1 
 • Rândul din mijloc: x2 
 • Rândul de sus: x3 
  
 Fiecare simbol Wild care apare pe role devine lipicios și rămâne pe role între 1 și 3 rotiri. 
 Toamnă - Frunze Wild 
 Fiecare simbol Wild care apare pe rolă creează copia sa în oglindă cu multiplicator de x2 pe partea 
opusă a rolelor. 
 Câștigul pentru combinații cu Wild x2 crește de x2. 
 Dacă mai multe simboluri Wild cu multiplicatori x2 sunt incluse în aceeași combinație câștigătoare, 
multiplicatorii lor sunt adăugați împreună. 
   
 Simboluri Bonus Regină 
 Există 4 simboluri bonus speciale în joc. Fiecare dintre ele reprezintă regina fiecărui sezon în parte: 
 • Hilda - Regina Iernii 
 • Aileen - Regina Primăverii 
 • Shamsia - Regina Verii 
 • Zlata - Regina Toamnei 
  
 
Rentabilitatea pentru jucător 
RTP joc:  96,00% 

 


