Ultimate Hot,
je 3-valcový výherný video prístroj s možnosťou výhry na 5-tich pevne stanovených
herných líniách. Hra je prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá
hry, stávky a výhry sú totožné s počítačovou verziou hry.
V spodnej časti okna výherného prístroja sa nachádzajú ovládacie prvky hry.

Hlavná obrazovka desktopovej verzie hry

Hlavná obrazovka mobilnej verzie hry

CREDITS / Zostatok

Aktuálna hodnota dostupných prostriedkov hráča je
zobrazovaná v spodnej časti obrazovky, pod valcami
výherného prístroja na displeji, v poli "BALANCE /
ZOSTATOK" v eurách, alebo po zakliknutí kurzora na tomto poli v kreditoch
"CREDITS / KREDITY"

START / Štart
Roztočenie valcov nasleduje po zakliknutí na jedno z tlačidiel s hodnotou stávky.
Spin (roztočenie valcov) je potom vykonaný za zakliknutú hodnotu stávky.

Spustenie roztočenia valcov za stávku v hodnote 20,00 €.

Nastavenie hodnoty stávky
Hodnota zobrazená na každom stávkovom tlačidle predstavuje sumu stávky pre
všetkých 5 herných línií, keďže je ich počet fixne stanovený. Aktivácia týchto tlačidiel,
teda aj súčasne spustenie roztočenia valcov, je vykonaná aj po stlačení tlačidiel: „C“;
„V“;“B“; “N“ a “M“ na klávesnici. Uvedené poradie zodpovedá poradiu hodnôt
zobrazených stávkových tlačidiel (C = najmenšia stávka a M = najvyššia stávka).

Hodnota celkovej stávky hráča na jedno roztočenie valcov sa odvíja od hodnoty
jedného kreditu (1 CREDIT EUR), ktorý je vyjadrením hodnoty stávky na
jednu hernú líniu. Celková stávka na roztočenie je súčinom hodnoty 1
kreditu, počtom herných línií a počtom kreditov stavených na líniu.
Hodnotu kreditu si hráč môže zvoliť z ponuky po zakliknutí na pole
s hodnotou kreditu (viď zelená šípka).
Zmenu hodnoty kreditu
hráč vykoná po zakliknutí kurzorom na konkrétnu nominálnu hodnotu zo
zobrazenej ponuky. Aktuálna hodnota kreditu je potom platná aj na
ďalšie hry, až do ukončenia hry, prípadne do úpravy hráčom.
WIN / Výhry
Výhry sú zobrazované podľa zvoleného režimu v eurách alebo kreditoch, v poli pod
valcami. Výherné kombinácie sú platné zľava doprava, okrem výherných kombinácií
so symbolom Scattra. Pri viacerých možnostiach výherných kombinácií na línii platí
len tá najvyššia. Pri viacerých možnostiach výherných kombinácií so Scattrom platí
len tá najvyššia. V prípade viacerých výherných kombinácií v niekoľkých výherných
líniách sa hodnota výhier sčíta. Všetky výhry sa riadia platnou tabuľkou výhier,
prístupnou cez tlačidlo „i“ pod valcami. Tabuľka zobrazuje výhry za dané kombinácie
symbolov v eurách alebo kreditoch, v závislosti od nastavenej hodnoty stávky.

Zobrazenie výhry na herných líniách č.1 a 4, tvorenými troma symbolmi pomaranča, podľa platnej
tabuľky výhier, pri celkovej stávke v hodnote 20€, súčet dvoch výhier tvorí výhru v celkovej hodnote
320 €.

Hra Gamble/Znásobenie
Po zisku výhry v hernej línii sa hráčovi zobrazí jeho aktuálna
výhra na displeji v pravej spodnej časti pod výhernými valcami. Režim znásobovania
výhry hráč aktivuje zakliknutím tlačidla GAMBLE, ktoré je zobrazené pod jeho
aktuálnou výhrou, alebo tlačidlami na klávesnici.
Hráč môže pri správnom tipovaní farby nasledujúcej karty svoju výhru zdvojnásobiť.
Ak hráč nie je pri tipovaní úspešný, stráca svoju výhru a končí v bonusovej hre.
Aktuálnu výhru si môže hráč pripísať kedykoľvek na svoje konto po stlačení tlačidla
"COLLECT/ ZOBRAŤ“. Výhru môže hráč znásobovať až po stanovený limit pokusov
(Gamble attempts left). Maximálna výhra s ktorou je možné vstúpiť do režimu
GAMBLE, pri aktuálnej hodnote stávky, je uvedená vo výhernej tabuľke.
Do režimu GAMBLE je možné vstúpiť, ak hodnota aktuálne dosiahnutej výhry
neprevyšuje 35-násobok hodnoty stávky. Po spustení režimu Gamble rovnako platí,
že zdvojnasobovanie výhry je možné, ak hodnota aktuálne dosiahnutej výhry
nepresahuje 35-násobok stávky, ktorá režim Gamble spustila. Počas automatickej
hry nie je režim Gamble dostupný.

Ukážka zobrazenia hry v režime „GAMBLE / RIZIKO“. Aktuálna výhra v € - zelená šípka,
potencionálna výhra po uhádnutí nasledujúcej karty – červená šípka

JACKPOT CARDS – Bonusová hra s jackpotom
Hra Jackpot Cards je definovaná ako bonusová hra, dopĺňajúca základnú hru,
s prvkom náhodného spustenia, a so 4 progresívne akumulovanými jackpotovými
výhernými úrovňami. Navyšovanie jackpotových úrovní prebieha po výpočte
percentuálnej čiastky z hodnôt kvalifikujúcich sa stávok hráčov.
Za kvalifikujúcu stávku sa považuje každá stávka uskutočnená v hre, po ktorej dôjde
k odrátaniu peňažných prostriedkov (v kreditoch alebo eurách). Každá kvalifikujúca
sa stávka má potenciál získania ktorejkoľvek zo štyroch jackpotových úrovní.
Pridelenie vstupu do bonusovej hry prebieha náhodne, po uskutočnení stávky
s kvalifikačnou hodnotou. Po vstupe do bonusovej hry je hráč presmerovaný do
novej obrazovky. V nej má zobrazených 12 zakrytých kariet s logom EGT. Klikaním
na jednotlivé karty hráč odhaľuje vždy jeden zo štyroch symbolov. Po uhádnutí troch
rovnakých kartových symbolov získava príslušnú jackpotovú úroveň, reprezentovanú
rovnakými farebnými hodnotami.
Prvá jackpotová úroveň je reprezentovaná symbolmi kríža a jej
hodnota je zobrazená na prvom paneli zľava.
Druhá jackpotová úroveň je reprezentovaná symbolmi károv
a jej hodnota je zobrazená na druhom paneli zľava.
Tretia jackpotová úroveň je reprezentovaná symbolmi sŕdc a jej
hodnota je zobrazená na treťom paneli zľava.

Štvrtá jackpotová úroveň je reprezentovaná symbolmi pík a jej
hodnota je zobrazená na štvrtom paneli zľava.
Po uhádnutí jednej z jackpotových úrovní je aktuálna suma jackpotovej úrovne
pripísaná a bonusová hra končí.
Výhru z bonusovej úrovne nie je následne možné použiť v režime Gamble.

Začiatok bonusovej hry: v stredovej časti obrazovky je 12 zakrytých kariet, nad nimi sú v štyroch paneloch jednotlivé jackpotové
úrovne.

Postupným odkrývaním kariet dochádza k začatiu napočítavania farieb pre konkrétnu jackpotovú úroveň (každá zo štyroch
úrovní je reprezentovaná jednou zo štyroch farieb kariet).

Akonáhle dôjde k odhaleniu troch kariet s rovnakou farbou, hráč získa jackpotovú úroveň, reprezentovanú rovnakými symbolmi
ako mali tri odhalené karty. Bonusová hra po zisku jackpotovej úrovne končí.

Jednotlivé jackpotové úrovne sa navyšujú po uskutočnení kvalifikujúcich sa stávok,
naprieč vybranými hrami od spoločnosti EGT, v ktorých je umožnené hrať bonusovú
hru JACKPOT CARDS.
Všetkým hráčom sa počas hrania hier s prítomnou bonusovou hrou JACKPOT
CARDS neustále zobrazuje aktualizovaná hodnota jackpotových úrovní.
Vo vybraných hrách s prítomnou bonusovou hrou JACKPOT CARDS je z každej
kvalifikujúcej sa stávky vypočítaná hodnota jedného percenta z celkovej stávky na
jedno otočenie valcov: následne sa táto hodnota rozdelí rovnakou mierou medzi
všetky 4 jackpotové úrovne – príspevok do každej jackpotovej úrovne je tak jedna
štvrtina z jedného percenta celkovej stávky na jedno otočenie valcov.
Každá štvrtina percenta hodnoty stávky do jednotlivej jackpotovej úrovne sa ešte delí
v špecifickom pomere na „viditeľnú“ a na „neviditeľnú“ časť.
Viditeľná časť predstavuje čiastkovú hodnotu 1 štvrtiny 1 percenta hodnoty stávky
(presne 64 percent z 0,25%); po uskutočení kvalifikujúcej sa stávky sa táto čiastková
hodnota pripíše do všetkých jackpotových úrovní a po ďalších kvalifikujúcich sa
stávkach dochádza týmto spôsobom k následnej akumulácii jednotlivých
jackpotových úrovní – tie sa zobrazujú hráčom na vrchu obrazovky v štyroch
separátnych paneloch, pričom každý z panelov je reprezentovaný inou farbou karty.
Neviditeľná časť predstavuje čiastkovú hodnotu 1 štvrtiny 1 percenta hodnoty stávky
(presne 36 percent z 0,25%) a vypočítava sa pre všetky jackpotové úrovne. Hráčom
sa akumulovaná neviditeľná časť nezobrazuje, no na pozadí sa kumuluje pre všetky
jackpotové úrovne, a to po každej kvalifikujúcej sa stávke, dovtedy, kým nedôjde
k zisku jackpotovej úrovne.
V prípade zisku príslušnej jackpotovej úrovne je nová (štartovacia) hodnota
jackpotovej úrovne vytvorená s dopredu stanovenou základnou hodnotou príslušnej
jackpotovej úrovne, ku ktorej je pripočítaná hodnota dovtedy naakumulovaných
„neviditeľných“ čiastok pre príslušnú jackpotovú úroveň z predchádzajúcich stávok.
Základné hodnoty jackpotových úrovní:
1. Úroveň jackpotu ...........5,00€
2. Úroveň jackpotu ...........10,00€
3. Úroveň jackpotu ...........100,00€
4. Úroveň jackpotu ...........200,00€
AUTO / Automatická hra
Na hernom paneli sa nachádza aj tlačidlo AUTO, s možnosťou spustenia
automatickej hry. Po aktivácii automatickej hry dôjde k okamžitému
roztočeniu valcov, s aktuálnou hodnotou stávky na jedno roztočenie valcov.
Automatické otáčanie valcov pokračuje do doby zastavenia hráčom
pomocou tlačidla na zastavenie automatickej hry , alebo až do stavu, kedy
je výška dostupných prostriedkov pre hru nižšia než nastavená hodnota stávky pre
hru. V automatickom režime nie je možné pri zisku výhry prejsť do režimu
znásobovania výhier GAMBLE.

Herné limity:
-

Minimálna stávka na hru:
Maximálna stávka na hru:
Maximálna výhra v základnej hre je:
Maximálna možná výhra:

0,15 €
20,00 €
1200,00 €
JACKPOT

Výherná tabuľka:
a je zobrazovaná pre aktuálnu hodnotu
Je hráčovi zobrazená po stlačení tlačidla
stávky. Tlačidlo pre zobrazenie výhernej tabuľky nie je možné aktivovať pri točiacich
sa valcoch.
Príklad výhernej tabuľky: Výherná tabuľka je zobrazená pri celkovej stávke vo výške
20,00 € (pri zvolenej hodnote 1 kreditu = 0,20 €)

Prosím, uistite sa, že ste pozbierali všetky vaše výhry a ceny predtým, ako skončíte
hru. Uložené výsledky a nepripísané výhry môžu byť v prípade plánovanej
aktualizácie systému alebo údržby servera zrušené
V prípade poruchy zaniká nárok na výhry i hry. Hráč je z hry odpojený automaticky
po 10 minútach nečinnosti.

