Ladies Nite
je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj. Hrať možno, v závislosti od
rozhodnutia hráča na 1 až 9- tich herných líniách. Pri mobilnej verzii a v aplikácii
tejto hry je počet herných línií pevne stanovený na maximum.
V spodnej časti okna výherného prístroja sa nachádza lišta s ovládacími prvkami
samotnej hry.

SPIN
Tlačidlo pre roztočenie valcov spustí hru pri aktuálnej hodnote stávky.
SELECT LINES
Stláčaním tlačidla si hráč volí počet aktívnych herných línií (od 1 do 9). Požadovaný
počet herných línií si hráč môže zvoliť aj kliknutím na číslo poslednej požadovanej
línie (najvyššie) na ľavom, alebo pravom okraji okna pri valcoch.
Nastavenie hodnoty stávky
Hodnota celkovej stávky hráča na jedno roztočenie valcov je súčinom počtu
zvolených mincí zobrazených na displeji s označením "COINS“, počtu zvolených
herných línií a zvolenej hodnoty 1 mince.
Hodnotu 1 mince si hráč môže upravovať po stlačení tlačidla so znamienkom „-“ (až
po stanovené minimum) a stlačením tlačidla so znamienkom „+“ (až po stanovené
maximum). Aktuálna hodnota žetónu je potom platná aj na ďalšie hry až do
ukončenia hry, prípadne úpravy hráčom.
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Celková stávka na jedno roztočenie valcov je hráčovi zobrazovaná na displeji
s označením „BET“.
BET MAX
Po aktivácii tejto funkcie sa všetky ďalšie hry, až do ukončenia hry, prípadne úpravy
hráčom, budú hrať (pri danej hodnote mince) za maximálnu možnú výšku stávky
a s maximálnym počtom línií na jedno roztočenie valcov.
Výhry
Aktuálna výška výhry je zobrazovaná na displeji pod výhernými valcami (v dolnej
časti prístroja), pod titulkom "WIN". Aktuálnu výhru z hry (ak hráč nechce riskovať
výhru v hre Gamble) si hráč môže pripísať na svoje konto stlačením tlačidla
"COLLECT“.
Výherné kombinácie sú platné zľava doprava. Scatterové výhry sú platné kdekoľvek
na valcoch. Pri viacerých možnostiach výherných kombinácií na línii platí len tá
najvyššia. V prípade viacerých výherných kombinácií v niekoľkých výherných líniách
sa hodnota výhier sčíta.
Všetky výhry sa riadia platnou tabuľkou výhier, ktorá sa zobrazí po stlačení tlačidla
VIEW PAYOUT.
Hodnota výhry v kreditoch je daná súčinom stávky na líniu (BET/LINES) a
koeficientom uvedeným vo výhernej tabuľke pre danú výhernú kombináciu.
Scatterová výhra v kreditoch je daná súčinom celkovej stávky a koeficientom
uvedeným vo výhernej tabuľke pre scatterovú výhernú kombináciu.
Credits
Aktuálna výška prostriedkov hráča je zobrazovaná na displeji pod označením
"CREDITS“ (v ľavej dolnej časti výherného prístroja).
Kredity sú ekvivalentom Eura (1 kredit má hodnotu 1 Eura), je však možné nastaviť
hodnotu mince.
Hra Gamble
Po zisku výhry v hernej línii sa hráčovi zobrazí jeho aktuálna výhra na displeji, pod
výhernými valcami. V bonusovej hre Gamble môže skúsiť svoje šťastie a znásobiť
svoju výhru prostredníctvom "multiplikátora".
Hráč má dve možnosti ako znásobiť svoju výhru:
-

Tipovaním na farbu nasledujúcej karty (výhra sa násobí x2)
Tipovaním na symbol nasledujúcej karty (výhra sa násobí x4)

Ak nie je v tipovaní úspešný, stráca svoju výhru a končí v bonusovej hre. Aktuálnu
výhru si môže hráč pripísať kedykoľvek na svoje konto po stlačení tlačidla
"COLLECT“.
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Hra Gamble

Bonusová hra Free Spins :
Natočenie 3,4 alebo 5 symbolov Scatter (čašník) aktivuje hráčovi
bonusové voľné hry. Hráč môže takto získať celkovo až 15 voľných hier
a všetky získané výhry budú znásobené 3x . Počas hrania bonusových
voľných hier môže hráč získavať ďalšie voľné hry (Free Spins).
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Aktivované tzv. Free Spins (Voľné hry)

Divoký symbol :
Divoký symbol WILD má funkciu žolíka - nahrádza chýbajúce symboly vo
výhernej línii, okrem symbolu Scatter (čašník). Pokiaľ nahrádza chýbajúci
symbol v línii, tak je výhra zdvojnásobená.

Herné limity:
- Minimálna stávka na hru: 0,01 €, pri mobilnej verzii a v aplikácii tejto hry je
minimálny vklad 0,18 €
- Maximálna stávka na hru: 45 €, pri mobilnej verzii a v aplikácii tejto hry je
maximálny vklad 90,00 €.
- Maximálna výhra zo základnej hry: 51 330 €
- Maximálna možná výhra po zahrnutí bonusovej hry: 153 960 €
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Výherná tabuľka:
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