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συγκεκριμένες απαιτήσεις της αγοράς και/ή με τη νομοθεσία. 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΜΗΜΑΤΟΣ!                     

© 2005, NOVOMATIC AG ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ 

Σχετικά με το Columbus™ deluxe 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Είδος παιχνιδιού 
Κουλοχέρης με 10 γραμμές, 5 τροχούς με λειτουργία δωρεάν 

παιχνιδιών 

Θέμα Χριστόφορος Κολόμβος, Εξερεύνηση 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 

  
 Δωρεάν παιχνίδια 

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 

Προεπιλεγμένο μέγιστο 

κέρδος 
Σε μία γραμμή: 5.000 φορές ποντάρισμα ανά γραμμή 

Συχνότητα ενεργοποίησης 

(%) 
Περίπου 36% σε 10 γραμμές που παίζετε 

Τζάκποτ Δεν ενδείκνυται 

Μεταβλητότητα  

 

 
  

Παραλλαγές 

Παραλλαγές (%) 90 92 94 95 96 97 

Απόδοση (%) 89,96 92,04 94,00 95,02 96,09 97,03 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 



 

Θέμα παιχνιδιού και γραφικά 

Ανακαλύψτε τον κουλοχέρη Columbus™ deluxe. Ένας 

νέος κόσμος γεμάτος ανταμοιβές σας περιμένει, γι' αυτό 

ξεχυθείτε στις Επτά Θάλασσες και ξεκινήστε το ταξίδι 

σας. Δέκα γραμμές κατά μήκος πέντε τροχών, καθώς 

και πολυάριθμα μπόνους, σας εξασφαλίζουν ότι το 

ταξίδι της εξερεύνησής σας θα σας αποζημιώσει. 

 

Βασικό παιχνίδι 

Στόχος στο Columbus™ deluxe είναι να πετύχετε μία 

γραμμή 5 όμοιων συμβόλων κατά μήκος των τροχών. 

Στο κανονικό παιχνίδι το τυχερό μοτίβο ξεκινά από τον 

πρώτο τροχό στα αριστερά και ακολουθεί τη γραμμή 

προς τα δεξιά. Για να κερδίσετε, τα σύμβολα πρέπει να 

είναι το ένα δίπλα στο άλλο (χωρίς να υπάρχουν άλλα 

σύμβολα μεταξύ τους). Το σύμβολο «Columbus» 

αντικαθιστά όλα τα άλλα σύμβολα εκτός από τα scatter. 

 

Δωρεάν παιχνίδια 

Μπορείτε να αυξήσετε απίστευτα το ποτ σας με δωρεάν 

παιχνίδια. 10 δωρεάν παιχνίδια ενεργοποιούνται όταν 

πετύχετε συνδυασμός τριών «πλοίων» οπουδήποτε στην 

οθόνη. Στο δωρεάν παιχνίδι το σύμβολο του «πλοίου» 

γίνεται τζόκερ και αντικαθιστά όλα τα άλλα σύμβολα. 

Επιπλέον θα πάρετε κι άλλα δωρεάν παιχνίδια εάν 

εμφανιστούν τρία σύμβολα «πλοίου» σε ένα δωρεάν 

παιχνίδι. Το ποντάρισμα του βασικού παιχνιδιού 

χρησιμοποιείται και στα δωρεάν παιχνίδια.  

Ενεργοποιούν: Τα σύμβολα 'Nina', 'Pinta', 'Santa Maria' 

(πλοία) διασκορπισμένα στους τροχούς 1, 3 και 5 

ενεργοποιούν τη λειτουργία. 

Πρώτο βραβείο: 5.000 φορές ποντάρισμα ανά γραμμή 

σε μία γραμμή. 

Ποσοστό ενεργοποίησης λειτουργίας: 80 - 120 

παιχνίδια. 



 

Κανόνες 

 Ο «Κολόμβος» αντικαθιστά όλα τα σύμβολα 

εκτός από τα 'Santa Maria', 'Pinta' και 'Nina'.  

 Όλες οι πληρωμές είναι για κέρδη από αριστερά 

προς τα δεξιά, εκτός από τα scatter. 

 Όλα τα κέρδη είναι σε επιλεγμένες γραμμές, 

εκτός από τα scatter. 

 Αποπληρώνεται μόνο το μεγαλύτερο κέρδος ανά 

επιλεγμένη γραμμή. 

 Τα κέρδη γραμμών πολλαπλασιάζονται με τις 

μονάδες πονταρίσματος ανά γραμμή. 

 Τα κέρδη του scatter πολλαπλασιάζονται με το 

συνολικό ποντάρισμα. 

 Τα κέρδη του scatter προστίθενται στα κέρδη 

των γραμμών. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΡΔΟΥΣ 

ΣΥΜΒΟΛΑ 5x 4x 3x 2x ΓΡΑΜΜΗ SCATTER ΕΙΔΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΚΟΛΟΜΒΟΣ 5.000 1.000 100 10 x   
Τα αντικαθιστά όλα εκτός 

από το scatter 

ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ 

ΙΣΠΑΝΙΑΣ 
1.000 200 50 5 x     

ΠΕΡΙΔΕΡΑΙΟ 500 100 25 5 x     

ΕΞΑΝΤΑΣ 250 75 15 5 x     

ΑΣΟΣ 150 40 10   x     

ΡΗΓΑΣ 150 40 10   x     

ΝΤΑΜΑ 150 40 10   x     

ΒΑΛΕΣ 100 20 5   x     

10 100 20 5   x     

NINA, PINTA, 

SANTA MARIA 

(ΠΛΟΙΑ) 

          x 

Ενεργοποίηση λειτουργίας 

/ Αντικαθιστά όλα τα 

σύμβολα κατά τη διάρκεια 

της λειτουργίας 

 


