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Prezentare generală 

 Descoperiți misterele și legendele templului egiptean străvechi din Luxor, în care 

sunt ascunse comori pierdute și unde trăieste marele faraon.  

 Luxor Gold este un nou joc video de la Playson cu o grilă de 3x5, 25 de modalități 

de a câștiga, și o mulțime de posibilități oferite jucătorilor. 3 simboluri Scatter, reprezentate 

de o amforă antică plină cu aur, declanșează modul Rotiri Gratuite, în care apar doar 

simboluri valoroase. Monedele prețioase declanșează jocul Bonus cu un mechanism 

classic Hold and Win. În jocul Bonus sunt disponibile 3 tipuri de Jackpot-uri împreună cu 

simbolul misterioase, ceea ce oferă emoții suplimentare jocului. Și în plus față de toate 

acestea, la fiecare monedă care apare pe role există o șansă de a declanșa un joc Bonus 

suplimentar prin activarea funcției Cufăr cu comori.   

 

Versiunea desktop  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Versiunea mobilă 
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Informații generale 

Tipul jocului: Slot Game 

Tipul rolelor:  Spinning Reels 

Role, linii: 5 role, 3 rânduri, 25 linii. 

Valori implicite monedă (€):  
Pariul total = valoarea monedei * 20 

0.01 – 0.02 – 0.03 – 0.04 – 0.05 – 0.06 - 0.07 – 0.08 – 

0.10 – 0.20 – 0.30 – 0.40 – 0.50 – 0.75 – 1.00 – 2.00 – 

2.50 – 3.75 – 5.00 

Pariu implicit min./max. (€): 0.20 / 100.00 

Valorile implicite ale rundelor 

gratuite: 

Rundele de Rotiri Gratuite se joacă cu ultimul set de 

pariuri. 

Rundele de Joc Bonus se joacă cu ultimul set de pariuri. 

Caracteristicile jocului 

• Simbol Wild 

• Simbol Scatter 

• Simbol Bonus 

• Rotiri Gratuite 

• Joc Bonus Hold and Win 

• Jackpot-uri în jocul Bonus 

• Simboluri misterioase 

• Funcția Cufăr cu comori 

Informații privind plata 

Randament pentru jucător (%):  • 95.76% 

• 92.76% 

• 94.76% 

• 90.00% 
 

Plata maximă observată în 

decursul a 50 de milioane de 

rotiri: 

5524 

Frecvența aparițiilor (%):  19.87% 

Volatilitate: 7.56 – medie-mare 

Limitări 

Limite pentru jucători: Reglementat de PlayBack, sistemul administrativ back-

end de la Playson. 

Altele: • Joc pentru amuzament 

• Valori variabile ale pariului 

Informații tehnice 

ID joc: 
Desktop 
Mobil 

 
luxor_gold  
luxor_gold_mob 

Rezoluția ecranului 1280х720 pentru versiunea desktop și 1280х720 pentru 

versiunea de mobil 
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Tema și grafica jocului 

 “Luxor Gold” este o adiție demnă de luat în seamă la portofoliul Playson de jocuri de 

tip “Hold and Win”, care adoptă tema egipteană populară. Grafica jocului a fost concepută 

astfel încât să inspire atmosfera unui temple antic. Misterios și atrăgător – templul ascunde 

între pereții săi comorile faraonului. Monedele iconice din aur, care sunt simbolurile Bonus, 

împreună cu cufărul cu comori vă atrag atenția și vă uimesc cu luxul prezentat. Fundalul 

jocului principal este completat în mod perfect cu animații, oferind o aură plăcută a unui apus 

de soare văzută de pe terasa unui templu antic.În același timp, jocul Bonus oferă o senzație 

de căldură și strălucire oferite de comorile de aur, dezvăluite celor norocoși. Simbolul Wild 

suprapus reprezintă personajul principal încântător, care este un faraon, în timp ce 

simbolurile valoroase arată ca niște plăci ornamentale din temple, cu simboluri egiptene 

străvechi. Animațiile și sunetele selectate cu precizie și prelucrate perfect, permit jucătorului 

să intre complet în atmosfera Egiptului antic și să se bucure de un joc plăcut.   
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Ecranul jocului  

Rezoluția jocului este de 1280x720 de pixeli și cuprinde două elemente principale: 

zona de afișare video și panoul de joc. 

Zona de afișare video 

În această zonă sunt afișate rolele.  

 

  
 

Atunci când opțiunile „Meniu de pariere” ( ), „Setări de redare automată” ( ) și 

„Meniu joc” ( ) sunt deschise, zona de afișare video este complet înlocuită. Făcând clic 

pe butonul „X” ( ), jucătorul poate reveni la afișarea rolelor. 
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Panoul de joc 

Panoul de joc este situat în partea de jos a rolelor pentru versiunea desktop și pentru 

versiunea mobilă [portret]. Pentru versiunea mobilă [peisaj], panoul de joc este situat în 

partea dreaptă și în partea de jos a rolelor. Acesta afișează numărul de credite disponibile 

în contul jucătorului, dar și informații despre pariu și câștig.  

Versiunea mobilă [portret] Versiunea mobilă [peisaj] 

 

 

Versiunea desktop 

 

 
Panoul de joc include și comenzile de joc, care îi permit jucătorului următoarele acțiuni: 

• să schimbe pariul (făcând clic/atingând butonul „Meniu pariu” ); 

• să rotească rolele (făcând clic/atingând butonul „Rotire” ); 

• să configureze setările avansate de Redare automată (făcând clic/atingând butonul 

„Redare automată” ); 

• să modifice setările jocului (făcând clic/atingând butonul „Meniu joc” );  
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• să consulte Tabelul de plată (făcând clic/atingând „Meniu joc”, apoi butonul 

„Informații” );  

• să modifice setările de sunet (făcând clic/atingând butonul „Sunet” ); 

• să activeze și să dezactiveze modul de rotire rapidă (făcând clic/atingând butonul 

„Rotire rapidă” ). 
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Jocul Principal 

Versiunea desktop 

Jucătorii pot selecta valoarea pariului înainte de a începe runda de joc. Un clic pe 

butonul Rotire declanșează runda de joc. 

 

  

  

  

 

 

  

  

  

  

 

  

 

 

Versiunea mobilă 

Jucătorii pot selecta valoarea pariului înainte de a începe runda de joc. Atingerea 

butonului Rotire declanșează runda de joc. 
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Caracteristicile jocului 
 

Simbolul Wild 

 

            Înlocuiește toate simbolurile cu excepția simbolului Bonus și a 

simbolului Scatter. Apare în jocul principal și în cadrul Rotirilor Gratuite. 

Plățile pentru acest symbol se fac în conformitate cu tabelul de plăți.  

  

 

 

 

 

 

 

Simbolul Scatter 

 3 simboluri Scatter declanșează 8 Rotiri Gratuite. 3 simboluri Scatter 

apărute în timpul Rotirilor Gratuite declanșează 8 Rotiri Gratuite 

suplimentare.  

 Simbolul apare pe rolele 2, 3 și 4. Plățile pentru acest symbol se fac 

în conformitate cu tabelul de plăți. 

 

 

 
Simbol Bonus 

 6 sau mai multe simboluri declanșează jocul Bonus.  

 Premiul este indicat în valoarea simbolului: de la x1 la x16 ori miza. 
Simbolurile Bonus sunt plătite doar în cadrul jocului Bonus. 
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Jocul Bonus 

6 sau mai multe simboluri Bonus declanșează jocul Bonu. Toate simbolurile Bonus 

rămân pe role în timpul jocului Bonus. În timpul jocului Bonus pe role apar doar simboluri 

Bonus. La începutul fiecărui joc Bonus sunt acordate 3 rotiri. Fiecare simbol Bonus nou 

apărut resetează numărul de rotiri la 3. Jocul Bonus continua până la epuizarea rotirilor, sau 

până când toate celulele sunt umplute cu simboluri Bonus. La finalul jocului Bonus valorile 

tuturor simbolurilor Bonus sunt însumate și este plătit câștigul total.  

  

Funcția Cufăr cu comori 

Orice Simbol Bonus care aterizează pe role în timpul Jocului Principal sau al Jocului 

Gratuit oferă șansa de a câștiga un Joc Bonus suplimentar. 
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Jackpoturi din Jocul Bonus 

Apariția aleatorie a următoarelor simboluri Bonus în timpul 

Jocului Bonus declanșează Jackpoturile corespunzătoare: 

• Mini Jackpot = 20 bets 

• Minor Jackpot = 50 bets 

• Major Jackpot = 150 bets 

 Umplerea tuturor celor 15 celule cu simboluri Bonus oferă un 

Grand Jackpot egal cu 5000 ori miza. 

 

Simbolul Mystery 

 Simbolul Mystery apare numai în timpul Jocului Bonus și se 

transformă aleatoriu în simbolul Mini, Minor sau Major Jackpot. În 

timpul Jocului Bonus, mai multe simboluri Mystery pot ateriza pe role. 

Simbolurile Mystery se dezvăluie unul câte unul la sfârșitul Jocului 

Bonus.   

 
Rotirile Gratuite 

 3 simboluri Scatter apărute în jocul principal declanșează 8 Rotiri Gratuite. 3 simboluri 

Scatter apărute în timpul Rotirilor Gratuite declanșează 8 Rotiri Gratuite suplimentare. În 

timpul Rotirilor Gratuite, apar doar simbolurile Scatter, Bonus și Wild.   
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Formarea plăților 

 

 
 
 

Liniile de plată 

• Linii de plată: 25 de linii fixe. 

• Liniile de pariuri se plătesc dacă apar în succesiune din extrema stângă în extrema 

dreaptă. 

• Se plătește doar cel mai mare câștig de pe linia de plată.  

• Câștigurile simultane sunt cumulate. 

• Combinațiile câștigătoare și plățile se fac în conformitate cu Tabelul de plată. 
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 Tabelul de plată 

Simbol Combinație 
Coeficient în 

pariurile de linie 

Suma 
câștigătoare dacă 

pariul = 1€ 

 
Se plătește numai în  
timpul Jocului Bonus 

x1 20* Pariul Total 20.00 

 
Se plătește numai în  
timpul Jocului Bonus 

x1 50* Pariul Total 50.00 

 
Se plătește numai în  
timpul Jocului Bonus 

x1 
150* Pariul 

Total 
150.00 

 
 
 

 
Se plătește numai în  
timpul Jocului Bonus 

x1 

16* Pariul Total 
14* Pariul Total 
12* Pariul Total 
10* Pariul Total 
9* Pariul Total 
8* Pariul Total 
7* Pariul Total 
6* Pariul Total 
5* Pariul Total 
4* Pariul Total 
3* Pariul Total 
2* Pariul Total 
1* Pariul Total 

16.00 
14.00 
12.00 
10.00 
9.00 
8.00 
7.00 
6.00 
5.00 
4.00 
3.00 
2.00 
1.00 
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X3 1* Pariul Total 1.00 

 

x5 
x4 
x3 
 

240 
48 
12 

 

24.00 
4.80 
1.20 

 

 

x5 
x4 
x3 

200 
32 
8 

20.00 
3.20 
0.80 

 

x5 
x4 
x3 

160 
24 
4 

16.00 
2.40 
0.40 

 

x5 
x4 
x3 

120 
20 
4 

12.00 
2.00 
0.40 

 

x5 
x4 
x3 

80 
16 
4 

8.00 
1.60 
0.40 

 
 

x5 
x4 
x3 

40 
8 
4 

4.00 
0.80 
0.40 
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Informațiile de plată din Tabelul de plată sunt deja afișate la valoarea exactă în bani, 

conform pariului jucătorului. 

Randomizare  

Generatorul de numere aleatorii (RNG) 

Algoritmul utilizat pentru generarea de numere aleatorii (RNG) este Quantis, un 

generator fizic de numere aleatorii bazat pe un proces elementar de optică cuantică. Quantis 

a fost evaluat și certificat de METAS (Oficiul Federal Elvețian de Metrologie), organizația 

națională elvețiană responsabilă de măsurători, știință, testare și conformitate. Conform 

acesteia, caracterul aleatoriu al numerelor generate respectă cele mai stricte cerințe. 

Consultați certificatul de conformitate și citiți raportul de testare pe 

http://www.idquantique.com.. 

Quantis a fost evaluat și de Laboratorul de testare a conformității (Bangor, Marea 

Britanie), care a confirmat că este „suficient de imprevizibil și adaptat scopului pentru care 

este utilizat”.  Descărcați certificatul în format PDF 

http://marketing.idquantique.com/acton/attachment/11868/f-0117/1/-/-/-/-

/Quantis%20Certifications%20Collection.pdf.. 

Quantis a fost aprobat și de autoritățile naționale și poate fi utilizat ca joc. 

Managementul defecțiunilor 

Dacă un jucător încearcă să acceseze un joc folosind o sesiune nevalidă (de exemplu, 

în urma inactivității sau a repornirii sistemului) este afișat un mesaj de eroare în joc. Ulterior, 

jucătorul se poate conecta din nou și poate relua jocul. Statisticile jocului rămân înregistrate 

în permanență, pentru ca jucătorul să poată relua jocul exact de unde l-a lăsat. 

În cazul unei erori HTTP, al unei probleme de rețea sau al unei erori de server, va fi 

afișat un mesaj de „eroare tehnică”. 

Informații pentru jucător 

Jucătorii au în orice moment acces la regulile din cadrul jocului. 

Simularea jocului 

O versiune demonstrativă a jocului este disponibilă pe playson.com 

 

 

http://www.idquantique.com/
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