”Drive: Multiplier MayhemTM” V1.0.1

Prezentarea Generală a Jocului
• “Drive: Multiplier MayhemTM” este un joc video cu 5 role, 3 rânduri, 15 linii.
• Jocul se joacă cu 15 linii de pariere (fixe), 1-10 niveluri de pariere și monede cu valori diferite.
• Nivelul de pariere este setat folosind mecanismul de selectare a „Level‟.
• Valoarea monedei este setată folosind mecanismul de selectare a „Coin Value‟.
• „Coins‟ ilustrează numărul de monede disponibile pentru persoana care pariază.
• „Max Bet‟ (Pariu Maxim) derulează jocul cu liniile maxime de pariere, cel mai mare nivel de pariere, și valoarea
curentă a monedei.
• „Autoplay‟ derulează jocul automat cu numărul selectat de runde.
• Combinațiile câștigătoare și plățile sunt efectuate conform tabelului de plăți. Alternativ, apăsați pe orice simbol din
coloane în cadrul jocului principal pentru a vizualiza un tabel de plăți mini destinat acelui simbol.
• Nivelul „Bet‟ (Pariere) reprezintă numărul de monede pariate la fiecare linie de pariere.
• Câștigul în monede la o linie de pariere este egal cu valoarea ilustrată pe tabelul de plăți multiplicată cu nivelul de
pariere.
• Câștigul în valută la o linie de pariere este egal cu câștigul în monede multiplicat cu valoarea monedei.
• Se plătește doar cel mai mare câștig aferent liniei de pariere.
• Câștigurile aferente liniei de pariere se plătesc dacă există succesiune de la coloana din stânga către coloana din
dreapta.
• Câștigurile simultane la linii diferite de pariere sunt însumate.
• Toate câștigurile în monede se plătesc doar la liniile de pariere.

Simbolurile ”Multiplier Wild”
• “Simbolurile ”Multiplier Wild” pot apărea oriunde pe rolele 1-5 și înlocuiesc toate simbolurile, exceptând simbolurile
”Scatter” și simbolurile ”Nitro”. Aceste simboluri ”Multiplier Wild” au același multiplicator ca și rola (1-5) pe care au
apărut. Orice câștig aferent liniei de pariere cu simboluri ”Multiplier Wild” multiplică câștigul aferent liniei de pariere
respectiv cu 1-5.
• Dacă 2 sau mai multe simboluri ”Multiplier Wild” apar pe linia câștigătoare de pariere, atunci multiplicatorii
corespunzători se multiplică. De exemplu, o linie câștigătoare de pariere cu simboluri ”Multiplier Wild” pe rolele 2 (x2)
și 4 (x4) se multiplică conferind un multiplicator x8.

Free Spins (Rotiri Gratuite)
• Doar în cadrul jocului principal, 3 simboluri ”Scatter” care apar oriunde pe rolele 2, 3 și 4 activează 10 rotiri gratuite.
• Doar în cadrul rotirilor gratuite, 3 simboluri ”Nitro” care apar oriunde pe rolele 2, 3 și 4 conferă rotiri gratuite
suplimentare și suprapun simboluri ”Multiplier Wild”.
• Simbolurile suprapuse ”Multiplier Wild” apar aleatoriu oriunde pe role și acționează doar ca simboluri ”Multiplier
Wild”. Doar un singur simbol ”Wild” poate apărea pe o rolă.
• Simbolurile ”Nitro” colectate sunt așezate în contorul „Nitro Collect‟ (Colectare Nitro) de jos în sus. Rotirile gratuite
demarează cu jucătorul care concurează împotriva lui ”Twitch”, primul oponent. După colectarea a 3 simboluri ”Nitro”,
jocul trece la nivelul următor. Jucătorul câștigă un simbol suprapus aleatoriu ”Multiplier Wild” și astfel apare următorul
oponent. Dacă jucătorul colectează 2 simboluri ”Nitro” într-o singură rotire, și 3 simboluri ”Nitro” la următoarea rotire,
cele 2 simboluri ”Nitro” care mai rămân sunt mutate mai departe și apar la următorul nivel.
• După colectarea celor 3 simboluri ”Nitro” finale atunci când concurează împotriva lui ”Bruiser”, ultimul oponent,
jucătorul joacă până la terminarea rotirilor gratuite.

