
REGULAMENT DE JOC 
Sweet Sugar 
 
 
DESCRIERE JOC 
 
Sweet Sugar este un joc video de tip „slot machine” cu 5 role și 3 rânduri, cu 15 linii de pariuri. 
Jocul are 9 simboluri obișnuite, simbol Sticky Wild, simbol Scatter și joc Free Spins. 
Obiectivul este de a roti rolele astfel încât simbolurile să formeze o combinație câștigătoare pe liniile de 
plată existente.O combinație câștigătoare de simboluri identice se formează în ordine din extrema stângă 
la dreapta.Cu cât se formează mai multe simboluri identice succesiv, 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. 
 
SIMBOL WILD 
În jocul principal și în jocul Free Spins, simbolul Wild apare numai pe prima, a 3-a și a 5-a rolă. 
Simbolurile Wild înlocuiesc toate simbolurile, cu excepția simbolului Scatter. 
Simbolurile Wild au un multiplier de x2. 
Valoarea curentă a multiplier se aplică oricărui câștig la care contribuie simbolul Wild. 
 
SIMBOL SCATTER 
În jocul principal, simbolurile Scatter apar numai pe prima, a 3-a și a 5-a rolă. 
Aterizarea a 3 simboluri Scatter declanșează 10 Free Spins. 
Simbolurile Scatter nu apar în timpul jocului Free Spins. 
Simbolurile Scatter nu sunt legate de liniile de pariu. 
 
STICKY WILD 
Când unul sau mai multe simboluri Wild aterizează pe role, devin Sticky Wild și declanșează Respin. 
Dacă cel puțin un simbol Wild aterizează pe role în timpul Respin, acesta devine, de asemenea, Sticky și 
declanșează o Respin din nou. 
Respin este declanșată atâta timp cât simbolurile Wild apar pe role. 
În timpul Respin, simbolurile Wild pot ateriza pe orice role. 
 
FREE SPINS 
Jocul Free Spins începe după ce toate câștigurile sunt plătite. Free Spins se joacă cu același pariu ca și 
rotirea care activează Free Spins. 
În timpul jocului Free Spins, caracteristica Sweet este declanșată după fiecare rotire gratuită pierdută. 
Consultă descrierea caracteristicii Sweet de mai jos. 
 
Rentabilitatea pentru jucător 
RTP joc:  96,00% 

 

 

 


