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REGULILE JOCULUI 

MILIOANE 7 

Nume Milioane 7 

Vanzator Red Rake Gaming  

Versiune Milioane 7 

Type of game Videoslot 

Geometrie 6X6  

Tehnologie HTML5 

Jackpot progressive Nu 

Caracteristica bonusului Acest joc are o caracteristică bonus care constă din 

mai multe jocuri gratuite 
 

Castig Jucator 95.3% 

Mod Auto Da 

REGULILE JOCULUI 

 MILIOANE 7 este un joc de tip slot cu 6 role și 10 rânduri, cu milioane de combinații 

și funcții de rotire gratuită. 
 Butonul ROTIRE generează o rotire cu valoarea mizei selectate. 
 Apăsând pe ÎNVÂRTIRE AUTOMATĂ veți juca automat numărul ales de învârtiri. 

 În cazul în care linia aduce mai mult de un premiu, linia respectivă va fi 
recompensată cu combinația care oferă cel mai mare multiplicator. 

 Combinațiile câștigătoare și plățile vor fi decise conform TABELUL DE 
PLĂȚI. Câștigurile care apar în acest tabel sunt exprimate în moneda care este 
folosită pentru joc în acel moment. 

 Calcularea câștigurilor se bazează pe combinația de simboluri consecutive de la 

stânga spre dreapta. 
 Există două simboluri Scatter: 7 de Aur și 7 de Argint. Deoarece sunt simboluri 

Scatter, premiul primit depinde de numărul total de apariții ale simbolului în timpul 
învârtirii, fără a fi necesar ca acestea să se afle pe o linie de premii. Aceste premii 
sunt acordate ca multiplicator al costului total al învârtirii. 

 Simbolul Wild poate înlocui orice alt simbol, cu excepția următoarelor simboluri: 

Bonus, 7 de aur, 7 de argint, Bancnotă, M de aur și M de argint. 

 Simbolul M de argint poate apărea pe rolele 2 și 3, apoi rămâne fixat pe poziție, 
transformându-se în Wild, și lansează o reînvârtire pe celelalte role. 

 În cazul în care apar pe rolele 2 și 3 în același timp, o reînvârtire este lansată pe 
celelalte role, ambele fiind simboluri Wild, iar câștigul va fi înmulțit cu x2. 

 Simbolul M de aur apare numai pe rolele 1, 3, 4, 5 și 6. Trei sau mai multe simboluri 
lansează secvența „FRENZY”. Rolele centrale se vor transforma într-un mini-aparat 
de slot cu o singură rolă și cu simboluri noi pe care le veți putea obține pentru a vă 

multiplica pariul pe linie, pentru a obține învârtiri gratuite instantanee adiționale sau 
pentru a accesa noul mini-joc de cărți „FRENZY SEVENS”. 

 Simbolurile Bonus apar pe rolele 1, 3, 4, 5 și 6. 
 Trei sau mai multe simboluri Bancnotă vor lansa secvența COLECTARE. În această 

secvență, toate simbolurile goale se învârt și sunt convertite în bani. Valorile tuturor 
simbolurilor Bancnotă prezente se vor aduna și vor fi plătite. Fiecare simbol Bancnotă 

x2 înmulțește cu doi valoarea tuturor simbolurilor Bancnotă. În cazul în care obțineți 
mai multe simboluri Bancnotă x2, atunci multiplicatorul respectiv se va acumula. În 
cazul în care accesați secvența cu cel puțin 4 simboluri Bancnotă, cele care apar 
după cel de-al patrulea simbol vor fi transformate automat în simboluri Bancnotă x2. 



 

SECVENȚA BONUS ÎNVÂRTIRI GRATUITE 

 Trei, patru sau cinci simboluri Bonus acordă o secvență de 8, 12 sau, respectiv, 16 

de învârtiri gratuite. 
 Un simbol Wild va fi plasat pe cea de-a doua rolă pe durata întregii secvențe cu 

învârtiri gratuite. 
 Un simbol Bonus va fi plasat pe cea de-a doua rolă pe durata întregii secvențe cu 

învârtiri gratuite. 
 Un simbol Bancnotă va fi plasat pe prima rolă pe durata întregii secvențe cu învârtiri 

gratuite. 
 Două simboluri 7 de aur vor fi plasate pe cea de-a doua rolă pe durata întregii 

secvențe cu învârtiri gratuite.. 
 În timpul secvenței, trei, patru sau cinci simboluri Bonus acordă 4, 6 sau, respectiv, 

8 de Învârtiri gratuite suplimentare. 
 Secvența învârtiri gratuite este jucată pe role speciale fără simbolul M de aur. 

 „Secvența Învârtiri gratuite” este jucată cu același nivel al pariului ca cel din 

învârtirea care a activat secvența. 
 Dacă la sfârșitul etapei de rotiri gratuite, premiul total este mai mic decât valoarea 

mizei care a activat etapa înmulțită cu 10, se vor obține 4 rotiri gratuite 
suplimentare. Vor continua să se acorde rotiri suplimentare până când premiul total 
al etapei depășește miza menționată înmulțită cu 10. 

SECVENȚA FRENZY 

 3 simboluri lansează secvența „FRENZY”. Rolele centrale se vor transforma într-un 

mini-aparat de slot, oferind trei moduri diferite de a obține un câștig: 
 Premii directe, sub forma de multiplicatori ai costului total al pariului. 
 Un anumit număr de învârtiri gratuite instantanee care se joacă cu role 

speciale, fără M de aur sau Bonus, și cu același nivel al pariului ca și la 

învârtirea care a activat mini-jocul. 
 Un simbol Wild va fi plasat pe cea de-a doua rolă pe durata întregii 

secvențe cu învârtiri gratuite. 
 Două simboluri7 de aur vor fi plasate pe cea de-a doua rolă pe 

durata întregii secvențe cu învârtiri gratuite. 
 Un simbol 7 de argint va fi plasat pe prima și pe cea de-a doua rolă 

pe durata întregii secvențe cu învârtiri gratuite. 

 În „Mini-jocul de cărți FRENZY SEVENS" veți alege cărți una câte una. De 
fiecare dată când trageți un șapte diferit, câștigul asociat este adunat și 
continuați să jucați. Când descoperiți doi de șapte identici, veți părăsi mini-
jocul. 
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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. 



 

 

MILIOANE 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 



 

 

TABEL DE PLĂȚI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 


