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REGULILE JOCULUI 

MATA HARI: SPIOANA 

Nume MATA HARI: SPIOANA 

Vanzator Red Rake Gaming  

Versiune Mata Hari: Spioana (597.317) 

Type of game Videoslot 

Geometrie 6 x 6 

Tehnologie HTML5 

Jackpot progressive Nu 

Caracteristica bonusului Acest joc are o caracteristică bonus care constă din 

mai multe jocuri gratuite 
 

Castig Jucator 95.4% 

Mod Auto Da 

REGULILE JOCULUI 

 MATA HARI: spioana este o joc de slot cu 6 role, 6 rânduri și 80 de linii și o secvență 

de învârtiri gratuite. 
 Butonul ROTIRE începe o învârtire cu pariul ales. 
 Când apeși butonul ROTIRE AUTOMATĂ, vei juca automat numărul de rotiri 

selectate. 
 În cazul în care o combinație de simboluri ar oferi mai mult de un singur câștig, 

combinația cu cele mai mari câștiguri va fi acordată cu configurația care produce cel 
mai mare multiplicator. 

 Combinațiile câștigătoare și plățile sunt indicate în TABEL DE PLĂȚI. Câștigurile 
care apar în acest tabel sunt exprimate în moneda care este folosită pentru joc în 

acel moment. 
 Câștigurile sunt calculate pe baza combinațiilor de simboluri consecutive de la stânga 

la dreapta. 
 Simbolul Wild poate înlocui oricare alt simbol, cu excepția simbolurilor Roz rubiniu 

și Ruletă. 
 Simbolurile Roz rubiniu au rol de scatter, acestea acordând un câștig conform cu 

numărul total de simboluri care apar în învârtire, fără a fi necesară găsirea unei linii 

câștigătoare. 
 Aleatoriu pe durata unei învârtiri, pot cădea văluri peste role. Simbolurile peste care 

trece vălul își multiplică valoarea: în secvența obișnuită, cad 2 văluri care înmulțesc 
cu x4, iar în timpul secvenței de învârtiri gratuite, cad 3 văluri care înmulțesc cu x2. 

 Pe durata unei învârtiri, în timp ce rolele se învârt, ochii lui Mata Hari pot apărea pe 
role. 

 Dacă ochii acesteia se deschid, vor apărea 1 sau 2 relfectoare după ce rolele se 

opresc. Luminile vor clipi deasupra rolelor până când se vor opri într-o poziție 
aleatorie. În secvența normală, vor apărea 2 reflectoare, care vor acoperi o zonă de 
2x2 simboluri, iar în secvența de învârtiri gratuite, va apărea doar 1 reflector, care 
va acoperi o zonă de 3x3 simboluri. 

 Simbolurile de sub proiectoare sunt transformate în simboluri WILD, apoi sunt plătite 
eventualele câștiguri rezultate. 

 Dacă ochii se deschid pe durata secvenței de învârtiri gratuite, apare un proiector, 
căutând simboluri aleatorii. Când se opresc, toate părțile luminate se transformă în 
simboluri WILD sau WILD IMENS x2. 



 

RULETA SPIONULUI 

 Apariția a 4 simboluri ruletă declanșează Ruleta Spionului. 

 Simbolurile pot să apară doar pe rolele 1, 3, 4 și 6. 
 Ruleta este divizată în 2 discuri, pe unul sunt personajele, Mata Hari și cei 3 iubiți ai 

ei ce oferă multiplicatorii, iar pe celălalt disc sunt câștigurile. Rezultatul ruletei poate 
fi câștigul x multiplicatorul. Apăsați pe butonul de joc din centrul ruletei spionului 
pentru a obține câștiguri și multiplicatoare. 

FUNCȚIA BONUS ROTIRI GRATUITE 

 Apariția simbolurilor duble Mata Hari pe cele 2 rânduri centrale de pe prima rolă 

declanșează accesul în secvența de învârtiri gratuite. Dacă obțineți cel puțin încă 2 
simboluri pe celelalte role, veți intra în secvența de învârtiri gratuite, iar în caz 

contrar, secvența este supendată. 
 Când rolele se opresc, simbolurile adiacente (dacă există) vor fuziona înainte ca 

învârtirile oferite să fie numărate și este calculat astfel: 

 

 1 simbol Mata Har => 4 Învârtiri gratuite. 

 2 simboluri Mata Hari adiacente => (4 + 4) x 2 = 16 Învârtiri gratuite 
 3 simboluri Mata Hari adiacente => (4 + 4 + 4) x 3 = 36 Învârtiri 

gratuite 

 4 simboluri Mata Hari adiacente => (4 + 4 + 4 + 4) x 4 = 64 Învârtiri 
gratuite 

 5 simboluri Mata Hari adiacente => (4 + 4 + 4 + 4 + 4) x 5 = 100 
Învârtiri gratuite 

 6 simboluri Mata Hari adiacente => (4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4) x 6 = 144 
Învârtiri gratuite 

 

 În timpul fiecărei învârtiri din această secvență, va fi activată una din următoarele 
secvențe: 

 

 Ochii: Dacă se deschid ochii, apare 1 reflector. Lumina va clipi deasupra 

rolelor până ce se oprește pe o zonă aleatorie de simboluri 3x3. Simbolurile 
de sub reflectoare sunt transformate în simboluri WILD. În plus, în unele 
cazuri, apare un multiplicator x2. 

 

 Văluri: 3 văluri apar în trecere peste role, iar simbolurile de pe role pe 
deasupra cărora trece vălul vor avea valoarea înmulțită cu x2. 

 

 Dacă la finalul secvenței învârtiri gratuite, câștigul total este mai mic decât de 15 ori 
pariul care a activat secvența, atunci se declanșează 4 învârtiri gratuite 

suplimentare. Învârtirile gratuite suplimentare continuă să fie obținute până când 
câștigul total al secvenței depășește valoarea menționată anterior, minim de 15 ori 
valoarea pariului. 

 Secvența învârtiri gratuite se joacă pe role speciale, fără dubla Mata Hari sau 
simbolul ruletă. 



 

 Secvența învârtiri gratuite este jucată cu același nivel al pariului ca cel din învârtirea 
care a activat secvența. 



 

BUTOANE 



 

 

BONUS RUNDĂ GRATUITĂ 

BRG-urile (Bonus rundă gratuită) sunt runde de care poți beneficia complet gratuit. Acestea 

sunt acordate la discreția operatorului cazinoului, nu în urma jocului obișnuit. Dacă beneficiezi 

de BRG-uri, vei fi notificat atunci când jocul se încarcă și o fereastră de notificare va fi, de 

asemenea, afișată atunci când BRG-urile se termină pentru a te înștiința că următoarea rundă 

te va costa valoarea stabilită a mizei. Valoarea pariului nu poate fi modificată și regulile 

aplicabile rundelor sunt similare cu cele pentru modul normal de joc.  
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