JACKPOT/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

(Version XXXXxxxxxxxxxxxx)

Το “JACKPOT” είναι μία λειτουργία του κεντρικού συστήματος , που διεξάγεται σε 5
κυλίνδρους με τρία διαφορετικά επίπεδα κέρδους.
Αποτελεί ένα Mystery Jackpot και είναι ενεργό σε όλα τα παιγνιομηχανήματα και
σε όλα τα παιχνίδια ανεξαρτήτου προμηθευτή.

JACKPOT / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κατά την είσοδό σας σε οποιοδήποτε παιχνίδι, το οποίο έχετε επιλέξει να
παίξετε, στην επάνω οθόνη του παιχνιδιού εμφανίζεται το “JACKPOT” καθώς και τα τρία διαθέσιμα επίπεδα κέρδους:

Αν σε περίπτωση που κατά την είσοδό σας σε ένα παιχνίδι, δεν εμφανιστούν τα παραπάνω πεδία, η λειτουργία του “JACKPOT” δεν είναι ενεργή.
Κάθε ένα από τα επίπεδα έχουν μια ελάχιστη τιμή εκκίνησης και μια μέγιστη,
οι οποίες ορίζονται από τον ΟΠΑΠ.
Ωστόσο, υπάρχει και μια κρυφή τιμή ανάμεσα στην ελάχιστη και μέγιστη,
στην οποία, όταν το προοδευτικά αυξανόμενο ποσό φτάσει αυτή την τιμή θα
αποδοθεί.
Η κρυφή τιμή είναι άγνωστη σε όλους, καθώς αυτή δημιουργείται και παράγεται μέσα από την μηχανή RNG, η οποία βρίσκεται στο κεντρικό σύστημα.
Κάθε φορά που ένα επίπεδο “JACKPOT” αποδίδεται, η τιμή αυτή αλλάζει.

Οριζόμενα ποσά “JACKPOT” :

JACKPOT / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μπορείτε να συμμετέχετε στη λειτουργία του “JACKPOT” με όλα τα διαθέσιμα ποσά στοιχηματισμού, από το ελάχιστο στοίχημα 0,10€ έως το μέγιστο 2,00€.
Δεν απαιτείται επιπλέον στοιχηματισμός, καθώς όλα τα ποσά στοιχηματισμού του παιχνιδιού που έχετε επιλέξει, συμμετέχουν και στα τρία διαθέσιμα επίπεδα κέρδους.

JACKPOT/ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Κατά την διάρκεια του παιχνιδιού σας και μετά την ολοκλήρωση του κύκλου παιγνίου, ενδέχεται τυχαία να εμφανιστεί στην βασική οθόνη του
παιγνιομηχανήματος, στην πάνω δεξιά γωνία, ένας μίνι τροχός.

Σε περίπτωση που το σύμβολο
δεν εμφανιστεί και η θέση του μίνι
τροχού παραμείνει κενή, συνεχίζεται η κανονική ροή του παιχνιδιού.

Σε περίπτωση που στο μίνι τροχό εμφανιστεί το σύμβολο
εισέρχεστε
στη λειτουργία του “JACKPOT” και μπορείτε να διεκδικήσετε ένα από τα
τρία διαθέσιμα επίπεδα.

Στην συνέχεια, στην βασική οθόνη του παιγνιομηχανήματος, εμφανίζεται
το μήνυμα για την ενεργοποίηση του “JACKPOT” , καθώς καλείστε να παίξετε και να κερδίσετε ένα από τα τρία επίπεδα “JACKPOT” .

JACKPOT/ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Κατά την ενεργοποίηση του “JACKPOT”, στην επάνω οθόνη του παιγνιομηχανήματός σας εμφανίζονται τα διαθέσιμα διεκδικούμενα ποσά,

ενώ, στην βασική οθόνη εμφανίζεται η είσοδό σας στο παιχνίδι του
“JACKPOT”.

JACKPOT/ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Στη συνέχεια στην βασική οθόνη του παιγνιομηχανήματος εμφανίζονται
οι 5 κύλινδροι της λειτουργίας του JACKPOT.

Αν, στους κυλίνδρους προσγειωθούν 3 έως 5 σύμβολα
σε οποιαδήποτε θέση έχετε κερδίσει ένα από τα παρακάτω επίπεδα:

JACKPOT/ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Αν στην οθόνη σας προσγειωθούν 3 σύμβολα
επίπεδο.

Αν στην οθόνη σας προσγειωθούν 4 σύμβολα
Silver επίπεδο.

έχετε κερδίσει το Bronze

έχετε κερδίσει το

JACKPOT/ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Αν στην οθόνη σας προσγειωθούν 5 σύμβολα

έχετε κερδίσει το

Gold επίπεδο.

Στην οθόνη σας, μετά την απονομή κάποιου επιπέδου θα εμφανιστεί το
παρακάτω μήνυμα:

JACKPOT/ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Κατά την διάρκεια μιας ενεργοποίησης ενός επιπέδου “JACKPOT”, στις επάνω οθόνες όλων των παιγνιομηχανημάτων εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα και πληροφορεί τους παίκτες ότι κάποιος παίκτης έχει ενεργοποιήσει τη
λειτουργία του “JACKPOT” και διεκδικεί ένα από τα τρία επίπεδα.

Η πληροφορία αυτή είναι ορατή από τους παίκτες σε όλα τα παιγνιομηχανήματα .

JACKPOT/ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Κατά την απονομή ενός επιπέδου “JACKPOT”, στην επάνω οθόνη του παιγνιομηχανήματος, εμφανίζεται η πληροφορία «Βρέθηκε νικητής» στο αντίστοιχο
επίπεδο, ενώ στην αριστερή γωνία εμφανίζονται όλες οι σχετικές πληροφορίες για την απονομή του εκάστοτε επιπέδου.

Επίσης, όλες οι πληροφορίες του εκάστοτε αποδιδόμενου επιπέδου“JACKPOT”
εμφανίζονται και στις οθόνες του καταστήματος.

Το επίπεδο του “JACKPOT” που αποδόθηκε ξεκινάει από την αρχική οριζόμενη τιμή και είναι διαθέσιμο εκ νέου για διεκδίκηση.
Τα υπόλοιπα επίπεδα παραμένουν ενεργά για διεκδίκηση με τα τρέχοντα
διαθέσιμα ποσά.

