A Night in Paris
Je 5-valcový, multi-líniový výherný video prístroj, s možnosťou hrania na 1, 3, 5, 7, 9,
11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29 a 30tich líniách.
Hra je prístupná aj prostredníctvom mobilnej verzie, pričom pravidlá hry, vklady a
výhry sú totožné s klasickou verziou hry.

V spodnej časti okna výherného prístroja sa nachádza lišta s ovládacími prvkami
samotnej hry.
Zostatok
Aktuálna výška zostatku hráča v eurách je zobrazovaná v pravej dolnej časti
obrazovky výherného prístroja, v poli „BALANCE“ / "Zostatok v eurách“. Pole
„CREDITS“, v ľavom dolnom rohu obrazovky zobrazuje hodnotu zostatku
v eurocentoch, podľa aktuálne nastavenej hodnoty mince (0,02, 0,05, 0,10, 0,25,
0,50 a 1,00).
Spin/Toč
Tlačidlo pre roztočenie valcov spustí hru pri aktuálnej hodnote
stávky.
Nastavenie hodnoty stávky
Hodnota stávky v minciach sa zobrazuje na spodnej lište, v poli „BET“ a je
vyjadrením súčinu počtu zvolených línií (nastavených v poli „SELECT LINES“)
a hodnoty stávky na líniu („BET PER LINE“). Celková hodnota stávky v eurách je
súčinom hodnoty poľa „BET“ a hodnoty poľa „CHOOSE COIN“.
Hodnotu mince je možné upraviť pomocou zakliknutia kurzora
na pole „CHOOSE COIN“. K dispozícii sú hodnoty 0,02, 0,05,
0,10, 0,25, 0,50 a 1,00.

Kliknutím na znamienka „+“ a „-“ si v poli s označením
„SELECT LINES hráč volí počet aktívnych herných línií (od 1
do 30). Požadovaný počet herných línií si hráč zvolí
zakliknutím kurzora na znamienko „+“ smerom hore
(označené modrou šípkou) až po stanovené maximum
a po zakliknutí znamienka „-“ smerom dole (označené zelenou šípkou) až po
stanovené minimum.
Hodnotu stávky na líniu je možné upraviť v poli „BET PER LINE“,
tlačítkami „-“ a „+“, hodnotami v rozsahu 1 až 5 (zakliknutím
kurzora na znamienko „+“ smerom hore /označené modrou
šípkou/ až po stanovené maximum
a po zakliknutí znamienka „-“ smerom dole /označené zelenou šípkou/ až po
stanovené minimum).
Aktuálna hodnota stávky je po nastavení parametrov následne platná aj pre ďalšie
otočenia, až do ukončenia hry, prípadne úpravy hráčom.
Stlačením tlačidla Max Bet / Maximálna stávka hráč
nastaví hodnotu stávky v poli „BET“ na najvyššiu
úroveň, a zároveň dôjde k roztočeniu valcov. Tlačidlo
neupravuje hodnotu mince.
WIN / Výhra
Aktuálna výška výhry je zobrazovaná na displeji pod valcami (v dolnej časti prístroja).
Výška výhry je zobrazená v minciach. Výherné kombinácie sú platné zľava doprava,
pričom musia začínať na prvom valci zľava a výherné symboly na hernej línii musia
nasledovať v neprerušovanom slede. Pri viacerých možnostiach výherných
kombinácií na tej istej línii platí iba výhra z kombinácie prideľujúcej najvyššiu výhru. V
prípade viacerých výherných kombinácií na rôznych výherných líniách sa hodnota
výhier sčítava.
Všetky výhry sa riadia platnou tabuľkou výhier, ktorá sa zobrazí po stlačení tlačidla
„VIEW PAYS“ , umiestneným v pravom hornom rohu.

Výhra – zobrazenie výhry 50 mincí (viď modrá šípka) za výhernú líniu č.16.

Caught in the Museum/ Chytený v múzeu mód
Natočenie troch a viacerých symbolov obrazu, kdekoľvek na
valcoch, spustí automaticky hráčovi bonusový mód. Hráč sa
pokúša z vystavených predmetov (Vase/Váza,
Painting/Obraz, Statue/Busta) pod ktorými sú ukryté výhry
niečo ukradnúť, pokým ho nezatkne strážnik. Výhry v tomto
bonusovom móde sa pohybujú od 5 – 25 mincí.

Výhra – bonusového módu Caught in the Museum

Bonusový mód Caught in the Museum – výber predmetov na ukradnutie (viď modrá šípka)

Free Spins/ Voľné spiny
Natočenie troch a viacerých symbolov
na
akejkoľvek pozícii, spustí hráčovi režim voľných spinov.

Zobrazenie

symbolov .... hráč získava 5 voľných spinov.

Zobrazenie

symbolov ... hráč získava 12 voľných spinov.

Zobrazenie
spinov.

symbolov .... hráč získava 20 voľných

Počas voľných spinov je možné získať ďalšie voľné otočenia.

Výhra - Voľných spinov

Voľné spiny - zostatok voľných spinov v počte 2 (viď modrá šípka).

Okamžitá výhra
Natočenie kombinácie troch symbolov Zlodej+Odznak+Policajt alebo v poradí
Policajt+Odznak+Zlodej na líniách číslo 1, 2 alebo 3. z ľavej strany (symboly musia
byť na susediacich pozíciách, bez prerušenia iným symbolom, pričom symbol
strážnej služby
musí byť uprostred), získava hráč okamžitú výhry v podobe
násobku jeho celkovej stávky. Výška násobku je generovaná náhodne, ide o
násobky: x5, x10, x15, x20, x25.

Je možná aj ďalšia kombinácia symbolov: Policajt+Odznak+Zlodej+Odznak+Policajt
alebo Zlodej+Odznak+Policajt+Odznak+Zlodej, takto môže hráč získať až dve
okamžité výhry.

Okamžitá výhra – prvá výherná kombinácia

Okamžitá výhra – druhá výherná kombinácia

Príklad – nevýhernej kombinácie pre okamžitú výhru (symbol strážnej služby

nie je uprostred)

Príklad – nevýhernej kombinácie pre okamžitú výhru (symboly nie sú na susediacich pozíciách)

Jackpot
Najvyššia možná výhra v hre sa dá získať dosiahnutím kumulovaného Jackpotu.
JACKPOT je možné získať iba pri otočeniach s plným počtom aktívnych herných línií
(30) a maximálnou hodnotou vkladu na líniu (5), pričom musí dôjsť k zobrazeniu 5x
loga policajta
na herných líniách č. 1 alebo č. 2 a alebo č. 3. V prípade
zisku Jackpotu
hráč súčasne nevyhráva aj výhernú sumu podľa výhernej
tabuľky.
Ak dôjde k zobrazeniu 5x loga policajta na herných líniách č. 1 alebo č. 2 alebo č. 3,
pri vklade na líniu nižšom než 5 alebo počte aktívnych herných línií nižšom než 30,
dochádza k zisku bežnej výhry podľa výhernej tabuľky.
Hodnota Jackpotu sa zobrazuje v eurách. Výška potenciálne dosiahnuteľnej hodnoty
Jackpotu sa zobrazuje v poli JACKPOT na vrchu obrazovky a závisí od aktuálneho
nastavenia veľkosti mince – hodnota Jackpotu má inú úroveň pri použití mince
veľkosti 0,02 a inú úroveň pri použití mince 1,00: pre každú hodnotu mince sa tvorí
samostatný Jackpot, a pre každú hodnotu mince je tvorený iba z kvalifikujúcich sa
stávok (podľa nižšie uvedených kritérií) pre príslušnú hodnotu mince.
JACKPOT sa pre zvolenú hodnotu mince tvorí z každého točenia, pri ktorom je počet
aktívnych herných línií 30 a hodnota vkladu na líniu je nastavená na 5 (celková
hodnota BET musí byť 150); do jackpotu pre danú hodnotu mince sa z celkovej
hodnoty stávky dostáva 1% v Eurách.
Príklad – zo stávky s 30 líniami a vkladom 5 kreditov na líniu (celkovo 150 kreditov)
pri hodnote mince 0,02 ide do Jackpotu s hodnotou mince 0,02 1% z celkovej
hodnoty stávky, t.j. 0,03 €.
Hodnota Jackpotu bola pred zatočením 506,15 €.
Po zatočení valcov so stávkou v hodnote 150 kreditov pri veľkosti mince 0,02 je zo
stávky odvedené 1%, ktoré má hodnotu 0,03 €.
Po skončení točenia sa do Jackpotu pri hodnote mince 0,02 pridá 0,03 € - nová
hodnota Jackpotu pri hodnote mince 0,02 je 506,18 €.

Hodnota Jackpotu pri nastavenej veľkosti mince 0,02 je 506,15 €; aktuálne prebieha točenie, po ktorom...

... je hodnota Jackpotu navýšená o 0,03 € (506,18 €) . Roztočenie valcov prebehlo s parametrami 30 herných
línií, 5 kreditov na líniu (BET 150) a veľkosťou mince 0,02 , ktoré kvalifikujú danú stávku pre navýšenie
JACKPOTU.

Hodnota Jackpotu pri nastavení hodnoty mince 1,00 je iná než pri hodnote mince 0,02 – pre každú úroveň
hodnoty mince je tvorený samostatný jackpot s inou hodnotou.

Jackpoty pre každú hodnotu mince sú pre všetkých hráčov spoločné a tvoria sa
kumulatívne všetkými hráčmi v herni – pri zvolenej veľkosti mince sa všetkým
hráčom zobrazuje rovnaká hodnota JACKPOTu. Maximálna hodnota jackpotu pri
ktorejkoľvek veľkosti mince je teoreticky nekonečná.
Základná hodnota JACKPOTU je 25000 mincí pre každú úroveň mince (t.j.
v prepočte 500 € pre hodnotu mince 0,02 , 1200 € pre hodnotu mince 0,05 , 2500 pre
hodnotu mince 0,10 , 6250 € pre hodnotu mince 0,25 , 12 500 € pre hodnotu mince
0,50 a 25 000 € pre hodnotu mince 1,00 ).
Automatická hra
Na hernom paneli sa vľavo hore nachádza tlačidlo „AUTO PLAY“,
ktoré spúšťa hru v automatickom móde. Po kliknutí na tlačidlo dôjde k zobrazeniu
obrazovky nastavení automatickej hry, „AUTOPLAY SETTINGS“.
V poli „COIN VALUE“
je možné nastaviť výšku
hodnoty
mince
(predvolenými
hodnotami v intervale
0,02 – 1,00), v poli „
NUMBVER OF LINES“
hráč vyberá počet línií
pre automatickú hru,
V poli „BET PER LINE“
zase hodnotu stávky na
líniu
(1-5).
V poli
„Number of Automatic

Spins“ si hráč volí počet automatických otočení valcov.
Hráč vie do poľa MAX LOSS IN CASH vpísať (po zakliknutí kurzorom) maximálnu
výšku svojej prehry v eurách a rovnakým spôsobom v poli STOP ON WIN IN CASH
aj zastavenie automatickej hry pri stanovenej výhre.
Po stlačení tlačidla „CONFIRM“
s predvolenými hodnotami.

dôjde

k

okamžitému

roztočeniu

valcov

Počas hrania automatickej hry je možné skrátiť čas točenia valcov tlačítkom
„STOP AUTO“ a urýchliť zobrazenie vyhodnotenia.
Herné limity:
- Minimálna stávka na hru: 0,02 €
- Maximálna stávka na hru: 150,00 €
- Maximálna možná výhra je Jackpot
Výherné tabuľky:
Výherná tabuľka je zobrazená pri celkovej stávke vo výške 3,00 € (hodnota mince
0,10 €, stávka vo výške 1 mince na jednu líniu, počet aktívnych herných línií = 30).
Hodnoty v tabuľke sú uvedené v minciach.

Výhry pre symbol Policajt pri maximálnej stávke na líniu (5 mincí) a maximálnom počte aktívnych línií (30) –
aktívna funkcia Jackpot.

Prosím, uistite sa, že ste pozbierali všetky vaše výhry a ceny predtým, ako skončíte
hru. Uložené výsledky a nepripísané výhry môžu byť v prípade plánovanej
aktualizácie systému alebo údržby servera zrušené. V prípade poruchy zaniká nárok
na výhry i hry.

Hráč je z hry odpojený automaticky po 10 minútach nečinnosti.

