
Majestic Megaways™ 

Regulile jocului (3.5 - 16.03.2020)  

1. Prezentare 

Obiectivul este de a obține o combinație câștigătoare pe o direcție câștigătoare distribuită pe role. 

Specificațiile jocului: 

Tip  Slot-uri 

Numărul de role 6 + top tracker (4 simboluri) 

Simboluri pe rolă 
De la 2 la 7 (pe Rolele 1 și 6) 

De la 3 la 7 (pe Rolele 2, 3, 4 și 5 - include top tracker)  

Numărul de direcții Până la 117.649 de Megaways 

Numărul de monede pe care le puteți paria  20 (nu poate fi modificat) 

Progresiv Nu 

Funcție dublă Nu 

Funcție de învârtire automată Da 

Simboluri Wild Da 

Simboluri Multiplicator Nu 

Simboluri Scater Da (Bonus, +5) 

Rundă Bonus Da 

Free spins Da 

Câștig instant  Nu 

RTP 
Standard Play: 96.11% 

Majestic Bet: 96.86% 

3. Simboluri și funcții speciale 

3.1. Megaways 

Megaways sub licență de la Big Time Gaming. 



Fiecare învârtire poate avea până la 117.649 de direcții de câștig. Câștigurile sunt acordate pentru 
simbolurile de la stânga spre dreapta, începând cu rola 1, indiferent de dimensiune. 

3.2. Wild 

Simbolul Wild înlocuiește orice simbol, cu excepția simbolurilor Bonus, pentru a forma combinații 
câștigătoare. 

Wilds apa doar pe top tracker orizontal. 

Notă: Dacă nu sunt afișate plățile specifice pentru Wild în tabelul de plată, o combinație formată 
exclusiv cu Wild va plăti exact ca simbolul cu cea mai mare plată, dacă respectiva combinație este 
combinația cu cel mai mare câștig de pe o linie.  

3.3. Top Tracker  

Trackerul orizontal de deasupra rolelor 2, 3, 4 și 5 va adăuga un simbol pe fiecare rolă aflată dedesubt. 

3.4. Cascading Wins 

Simbolurile se învârt pe poziție pentru a forma un număr de Megaways. Orice câștig la vedere va porni o 
Cascadă. 

Simbolurile în combinații câștigătoare vor exploda și simboluri noi vor cădea pe poziții. Cascadele vor 
continua până când nu se mai formează câștiguri noi.  

Simbolurile câștigătoare pe top tracker orizontal vor fi înlocuite de simbolurile care își schimbă poziția de 
la dreapta spre stânga. 

Notă: În timpul cascading wins , numărul de direcții este fixat la același număr ca la învârtirea 
câștigătoare inițială. 

Simbolurile Bonus nu pot fi sparte și vor rămâne pe ecran până când nu se mai formează alte câștiguri.  

3.5. Mystery Symbol 

În mod aleatoriu, pot să apară la vedere un număr de Mystery symbols. 

Notă: Toate Mystery symbols se vor transforma în același simbol, cu excepția simbolurilor Wild sau 

Bonus. 



3.6. Free Spins  

Aterizarea a 4 simboluri Bonus oriunde pe role va declanșa 12 Free Spins. 

5 sau mai multe Free Spins vor fi adăugate pentru fiecare simbol Bonus suplimentar, până la maxim 27 
Free Spins. 

Pot fi câștigate mai multe Free Spins în timpul funcției prin aterizarea a 3 sau 4 simboluri Bonus exclusiv 

pe top tracker. 

Notă: 3 simboluri Bonus vor acorda +5 Free Spins, în timp ce 4 simboluri Bonus vor acorda +10 Free 

Spins. 

În timpul Free Spins, simbolurile Bonus pot să apară doar pe top tracker.  

3.7. Unlimited Multiplier 

În timpul Free Spins este mereu activ un unlimited multiplier al câștigului care începe de la x1. 

După fiecare cascading wins de la Free Spins, multiplicatorul va crește cu x1. 

Noul multiplicator se va aplica la următorul câștig de la Free Spins, indiferent dacă vine în timpul 
aceleași serii de cascade sau la o Free Spin ulterioară. 

3.8. Majestic Bet  

Majestic Bet costă 75 x Miza totală (1.500 de monede). 

O învârtire Majestic Bet declanșează garantat Free Spins Bonus. 
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