
Dobro došli u pravila igre za Lucky Card!

Dobro došli u bar sa sokovima Lucky Card – uzbudljivu igru sa srećkama i slasnim plodovima koji vas mame da ih kušate. Nudi vam priliku za kušanje svježe cijeđenog napitka koji vas obogaćuje 
multivitaminima.

Osim izvrsnog okusa, prema naslovu igre, sretni igrači nagrađuju se velikim dobitcima. Svako voće ima svoju vrijednost izraženu u obliku velikodušnog množitelja – do ×77! Potrebna su samo tri 
istovjetna simbola za dobitak. Što je voće skuplje, to je dobitni iznos veći!

Zagrebite srećku za otkrivanje nagrade skrivene iza sočnog voća i uživajte u ukusnom koktelu!

Kako igrati?

Stavite ulog i otvorite srećku. Ako dobijete tri istovjetna simbola, dobivate. Što je simbol skuplji, to je dobitak veći. Svi množitelji prikazani su odmah pokraj igraćeg terena.

Dobitna kombinacija je kombinacija najvrijednijih simbola.

Isplaćuje se samo kombinacija najskupljih simbola.

Dobitni množitelji prikazani su u Tablici dobitaka.

Klikom na gumb Pokreni, pokrenut ćete rundu igre.

Pritiskom gumba Zagrebi odmah otvarate sva polja.

Klikom na gumb Stop možete preskočiti animaciju.
Kliknite na gumb Auto-igra kako biste otvorili sučelje za postavke Auto-igre i odabrali broj auto-igara i dodatne uvjete za zaustavljanje auto-igara. Odabrani broj auto-igara automatski počinje uz istu 
vrijednost uloga kao i runda u kojoj je aktiviran način auto-igre. U bilo kojem trenutku možete ponovno kliknuti na gumb Auto-igra kako biste zaustavili auto-igru. Kliknite na gumb Igraj za ubrzavanje 
animacije.
Prikazuje iznos uloga. Kliknite Ulog za otvaranje izbornika za namještanje Uloga. Klikom na gumb postavki Uloga (novčići+zupčanik), možete otvoriti sučelje za namještanje uloga i namjestiti iznos 
svog uloga.

Prikazuje dobitak u trenutnoj rundi ili posljednji korak u isplati dobitka.
Klikom na klizni izbornik (gumb Hamburgera), otvorit ćete ploču s mogućnostima, gdje možete možete uključiti / isključiti zvuk i ući u / izaći iz prikaza cijelog zaslona. Isto tako, na ploči mogućnosti su 
gumbi: pravila, povijest i postavke.

Klikom na gumb Postavke, možete otvoriti sučelje s parametrima igre i promijeniti postavke zvuka i vizualne postavke.

Klikom na gumb Povijest možete pregledati i ponovno odigrati posljednje runde igre. Za ažuriranje popisa povijesti može trebati neko vrijeme.

Neispravnost prekida sva plaćanja i igre.

Pravila igre su datirana 21.05.2020.

Ukupni teoretski povrat igraču je $96,05%


