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GRS0591-3-Samba Carnival Rules and Settngs 
 

Samba Carnival 
Samba Carnival este un joc slot video cu 5 role care vă invită să vă alăturați paradei colorate de la Rio și 
să dansați samba în drumul spre succes!  Se pot activa până la 15 linii, liniile sunt numerotate și activate 
întotdeauna în ordine numerică (1, 2, 3, 4, etc.). Se acordă un premiu pentru o serie de simboluri 
identice adiacente care se află oriunde pe o linie activă. Se premiază numai cel mai mare premiu pe linie. 

Jocul include un simbol joker (maracase) și un simbol scatter bonus (tobe). Simbolul joker poate înlocui 
toate simbolurile de pe rolă cu excepția simbolului scatter pentru a vă ajuta să realizați combinații 
câștigătoare.  De asemenea, acesta multiplică suma premiilor pentru fiecare combinație câștigătoare la 
care a ajutat cu un factor de 2-5! 

Atunci când simbolurile tobe apar oriunde pe role, va începe runda bonus Bongo. Bateți la una dintre 
aceste trei seturi de tobe pentru a câștiga până la 150 de ori pariul dvs. total! 

Jocul mai are, de asemenea, o rundă opțională de Gamble care vă oferă șansa de a multiplica premiul 
total la orice rotire în jocul principal ghicind corect culoarea sau numărul cărții ascunse. Runda Gamble 
poate fi jucată până la de 5 ori la rând pentru un premiu total de 2.500 de monede. 
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Desktop 
GID sambacarnival 
ID joc 304 
Versiune 1.0 
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Mobil 
GID sambacarnivalmobile 
ID joc 100304 
Versiune 1.0 
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Model matematic 
Numărul de role: 5 
Număr de monede: 1-5 
Numărul de linii de plată: 1-15 
Denumiri1: 0.01, 0.02, 0.05, 0.10, 0.20, 0.25, 0.50, 1.00 

Valorile implicite sunt îngroșate. 
Pariu minim (*): 0.01 
Pariu maxim (*): 75 
Expunere maximă (*): 131715 
Probabilitatea expunerii maxime: 5.55745E-10 
Volatilitate: MEDIE (5/10) 
Suport joc gratuit: DA 

 

Configurații RTP 
implicit1 96 94 912 872 842 

95.78% 95.78% 93.96% 90.77% 86.74% 83.75% 
1Valorile implicite pot varia în funcție de piață. 
2Nu se aplică operatorilor autorizați de Autoritatea pentru jocuri de noroc din Malta. 
 

Tabel de plăți 
Toate câștigurile înmulțite cu pariul mizat pe linie. 
Toate câștigurile se plătesc de la stânga la dreapta. Numai cel mai mare câștig se plătește pe linia 
selectată. 

Simbol X5 X4 X3 
HP3 2500 250 50 
HP2 1000 150 30 
HP1 500 100 20 
LP4 250 50 10 
LP3 125 25 5 
LP2 100 20 4 
LP1 75 15 3 
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Simboluri 

 

Simbol Imagine Simbol Imagine 

2X WILD 

 

4X WILD 

 

3X WILD 

 

5X WILD 

 

HP3 

 

LP3 

 

HP2 

 

LP2 

 

Simbol Bonus SCATTER 

Imagine 
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HP1 

 

LP1 

 

LP4 
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Reguli și setări standard pentru cazino 
CALCULUL CÂȘTIGURILOR ȘI PARIURI: 

1) Câștigurile maxime includ pariul inițial și se bazează pe pariurile implicite pentru jocuri 
2) Valorile subliniate și îngroșate sunt setări implicite 
3) Setările implicite pot fi modificate de operator 
4) Dacă setările/pariurile implicite sunt modificate, câștigurile maxime vor fi, de asemenea, modificate 

MONEDĂ: 

1) Toate valorile monedelor se referă la un multiplicator monetar de 1, care este precis pentru EUR, 
USD și GBP. 

2) Pentru alte monede poate fi utilizat un alt multiplicator. De exemplu: SEK are multiplicator monetar 
10. Prin urmare, toate valorile legate de monedă trebuie înmulțite cu 10 pentru SEK. Adică 10 € = 10 
$ = 10 £ = 100 SEK. 

3) Toate monedele sunt marcate cu un asterisc (*) lângă legendă în toate tabelele. 

 


