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ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Όλες οι πληροφορίες που υπάρχουν σε αυτό το έγγραφο μπορούν να αλλάξουν χωρίς 

προειδοποίηση. Παρόλο που έχει γίνει προσεκτική επιλογή των πληροφοριών που περιέχονται 

σε αυτό το έγγραφο, η Novomatic AG δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια των 

πληροφοριών. Η ακρίβεια των πληροφοριών μπορεί επίσης να ποικίλει ανάλογα με τις 

συγκεκριμένες απαιτήσεις της αγοράς και/ή με τη νομοθεσία. 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΜΗΜΑΤΟΣ!                     
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Σχετικά με το Lucky Lady's Charm™  deluxe 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

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

παιχνιδιών 

Θέμα Τυχερά φυλαχτά 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 

  

 Κερδίστε wild διπλασιασμού 

 Δωρεάν παιχνίδια με πολλαπλασιαστή 

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 

Προεπιλεγμένο μέγιστο 

κέρδος 
Σε μία γραμμή: 9.000 φορές ποντάρισμα ανά γραμμή 

Συχνότητα ενεργοποίησης 

(%) 
Περίπου 25% στις 10 γραμμές που παίζετε 

Τζάκποτ Δεν ενδείκνυται 

Μεταβλητότητα   
   

Παραλλαγές 

Παραλλαγές (%) 88 90 92 94 95 96 97 

Απόδοση (%) 88,28 90,29 92,19 94.24 95,13 96,18 97,10 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 



 

Θέμα παιχνιδιού και γραφικά 

Αναζητείτε την τύχη; Τότε η γοητευτική Lucky Lady 

είναι η νεράιδα της τύχης σας. Μαζί με την τεράστια 

ποικιλία της σε τυχερά φυλαχτά, η Lucky Lady θα σας 

ανοίξει τις πόρτες σε έναν κόσμο κέρδους και δώρων.  

 

Βασικό παιχνίδι 

Στόχος είναι να πετύχετε 5 ίδια σύμβολα κατά μήκος 

μίας γραμμής. Στο κανονικό παιχνίδι οι τυχεροί 

συνδυασμοί ξεκινούν από τον πρώτο τροχό στα 

αριστερά και πηγαίνουν κατά μήκος μιας ενεργής 

γραμμής στον τελευταίο τροχό προς τα δεξιά. Για να 

κερδίσετε, τα σύμβολα πρέπει να είναι το ένα δίπλα στο 

άλλο χωρίς να παρεμβάλλονται μεταξύ τους άλλα 

σύμβολα.Το σύμβολο της Lucky Lady (Joker) 

αντικαθιστά όλα τα σύμβολα εκτός από το scatter 

(«κρυστάλλινη σφαίρα») και διπλασιάζει τα κέρδη σας. 

 

Δωρεάν παιχνίδια με πολλαπλασιαστή 

Τα δωρεάν παιχνίδια παίζονται με το ποντάρισμα και τις 

γραμμές του παιχνιδιού που τα ενεργοποίησε. Όλα τα 

κέρδη πολλαπλασιάζονται με το 3. Η λειτουργία μπορεί 

να ενεργοποιηθεί ξανά. 

Ενεργοποιούν: Οποιαδήποτε 3, 4 ή 5 σύμβολα scatter 

(«κρυστάλλινη σφαίρα») ενεργοποιούν 15 δωρεάν 

παιχνίδια αντίστοιχα. 

Πρώτο βραβείο:  27.000 φορές ποντάρισμα ανά 

γραμμή 

Ποσοστό ενεργοποίησης λειτουργίας: 230 - 270 

παιχνίδια. 



 

Κανόνες 

 Η «Lucky Lady» αντικαθιστά όλα τα σύμβολα 

εκτός το scatter που είναι η «κρυστάλλινη 

σφαίρα». 

 Η «Lucky Lady» διπλασιάζει τα κέρδη όταν 

αντικαθιστά. 

 Όλες οι πληρωμές είναι για κέρδη από αριστερά 

προς τα δεξιά, εκτός από τα scatter, που 

πληρώνουν οπουδήποτε. 

 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 

LUCKY LADY 9000 2500 250 10 x   

Αντικαθιστά εκτός από το 

scatter / Διπλασιάζει το 

κέρδος κατά την 

αντικατάσταση 

ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ 750 125 25 2 x     

ΛΑΓΟΠΟΔΑΡΟ 750 125 25 2 x     

ΠΕΤΑΛΟ 400 100 20   x     

ΝΟΜΙΣΜΑ 250 75 15   x     

ΤΡΙΦΥΛΛΙ 250 75 15   x     

ΑΣΟΣ 125 50 10   x     

ΡΗΓΑΣ 125 50 10   x     

ΝΤΑΜΑ 100 25 5   x     

ΒΑΛΕΣ 100 25 5   x     



10 100 25 5   x     

9 100 25 5 2 x     

ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΗ 

ΣΦΑΙΡΑ 
500 20 5 2   x Ενεργοποίηση λειτουργίας 

 


