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GRS1128-3-Rage to Riches Rules and Settings 
 

Rage to Riches 
 

Rage to Riches este un joc slot video cu 5 role și cu 20 linii de plată fixe. 

Rage to Riches include un simbol joker (logo-ul Rage to Riches) şi un simbol scatter de rotiri gratuite 
(fata). Simbolul joker înlocuiește orice alt simbol de pe rolă pentru a ajuta la realizarea combinațiilor 
câștigătoare. Simbolul joker apare numai pe rolele 2, 3 și 4. 

Un simbol scatter cu zece, Valet, Jack, Damă, Popă şi As în ordine de la stânga la dreapta va colecta o 
stea bonus. Colectând 5 stele bonus veţi iniţia jocul bonus. Selectaţi un monstru şi clădiri pe care să le 
distrugă monstrul. Fiecare clădire distrusă vă va premia cu monede. Dacă monstrul este învins sau toate 
clădirile sunt distruse, jocul bonus se termiină. 

Dacă apar trei fete pe role, se va iniţia secvența rotiri gratuite. Va începe o secvență de rotiri gratuite în 
timpul cărora va apărea un monstru şi va iniţia o re-rotire dacă nu se câştigă în 3 rotiri consecutive. Veți 
putea câștiga rotiri gratuite suplimentare dar nu veți putea colecta stele bonus în timpul secvenței 
Simbolul scatter rotiri gratuite poate apărea doar pe rolele 1, 2 şi 3. 

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 unei cărți ascunse. Runda 
Gamble poate fi jucată de până la cinci ori la rând. 

Bonusul colectat este indicat cu stele. Pentru a colecta o stea, o combinaţie câştigătoare trebuie să fie 
un câştig scatter ordonat, cu zecarul oriunde pe rola 1, Valetul oriunde pe rola 2, Dama oriunde pe rola 
3, Popă oriunde pe rola 4 şi Asul oriunde pe rola 5. Puteţi primi numai o singură stea pentru o rundă de 
joc.  Pariul total plasat într-o rundă de joc se ataşează la un set de stele colectate. Schimbarea pariului 
total va fi colectat pentru un alt set de stele, colecţia activă se va stoca şi poate fi continuată prin 
resetarea pariului total. Colecţia este de asemenea stocată între sesiunile de joc pentru a vă putea relua 
jocul oricând doriţi. 
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Desktop 
GID ragetoriches 
ID joc 257 
Versiune 1.0 
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Mobil 
GID ragetorichesmobile 
ID joc 100257 
Versiune 1.0 

 

  



 

 Page 4 (6) 

ID document 
Game Rules and Settings – Rage to Riches GRS1128 

 

 
www.playngo.com – info@playngo.com 

 

Model matematic 
Numărul de role: 5 
Număr de monede: 1-5 
Numărul de linii de plată: Fixă 20 
Denumiri1: 0.01 0.02 0.05 0.10 0.20 0.25 0.50 1.00 

 
Valorile implicite sunt îngroșate. 

Pariu minim (*): €0.20 
Pariu maxim (*): €100.00 
Expunere maximă (*): €2,934,795 
Probabilitatea expunerii maxime: 7,33743908xE-449 
Volatilitate: 3 MICĂ 
Suport joc gratuit: DA 

 

Configurații RTP 
implicit1 96 94 912 872 842 

97.12% 97.12 94.85 91.96 87.98 84.96 
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 1000 200 50 
HP2 500 125 25 
HP1 250 75 15 
LP5 150 50 10 
LP4 100 25 8 
LP3 75 15 6 
LP2 60 12 5 
LP1 50 10 4 
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Simboluri 
Simbol Imagine Simbol Imagine 

SCATTER 

 

WILD 

 

HP3 

 

HP2 

 

HP1 

 

LP5 

 

LP4 

 

LP3 

 
 

LP2 

 

LP1 
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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. 

 


