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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

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 Mega Joker™   

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Είδος παιχνιδιού Κουλοχέρης με 40 γραμμές, 5 τροχούς 

Θέμα Φρούτα 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 

  
 Σύμβολο scatter 

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 

Προεπιλεγμένο μέγιστο 

κέρδος 

2.000 φορές ποντάρισμα ανά γραμμή επί τις γραμμές που 

παίζετε 

Συχνότητα ενεργοποίησης 

(%) 
Περίπου 20% στις 40 γραμμές που παίζετε 

Τζάκποτ Δεν ενδείκνυται 

Μεταβλητότητα    

   

Παραλλαγές 

Παραλλαγές (%) 88 90 92 94 95 96 97 

Απόδοση (%) 88,07 90,06 92,18 94,04 95,05 96,08 97,01 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 



 

Θέμα παιχνιδιού και γραφικά 

Στο Mega Joker™ τον πολύχρωμοαυθεντικό κουλοχέρη 

της Novomatic, θα βρείτε ένα παιχνίδι με φρουτάκια με 

γρήγορους ρυθμούς: Θα απολαύσετε έναν τεράστιο 

αριθμό γραμμών με mega ευκαιρίες για να κερδίσετε! 

Αυτή τη φορά ο τρελός τζόκερ κάνει σκανταλιές σε 40 

γραμμές: Αντικαθιστά όλα τα σύμβολα. 

 

Βασικό παιχνίδι 

Το Mega Joker™ παίζεται σε 5 τροχούς και μέχρι και 

40 γραμμές. Στόχος είναι να πετύχετε 5 ίδια σύμβολα 

κατά μήκος μίας γραμμής. Κάθε τυχερός συνδυασμός 

ξεκινά από τα αριστερά και πηγαίνει κατά μήκος της 

γραμμής προς τα δεξιά.  

 

Κανόνες 

 Το «Joker» αντικαθιστά όλα τα σύμβολα εκτός 

από το «Star». 

 Όλα τα κέρδη 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 το 

ποντάρισμα 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 



ΤΖΟΚΕΡ 2000 200 40   x   
Τα αντικαθιστά όλα 

εκτός από το scatter 

7 ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΕ 

ΧΡΥΣΟ ΑΚΡΟ 
400 80 20   x     

7 ΧΡΥΣΑΦΙ ΜΕ 

ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΚΡΟ 
400 80 20   x     

ΑΧΛΑΔΙ 240 60 20   x     

ΦΡΑΟΥΛΑ 240 60 20   x     

ΠΕΠΟΝΙ 160 40 8   x     

ΣΤΑΦΥΛΙΑ 160 40 8   x     

ΔΑΜΑΣΚΗΝΟ 100 20 4   x     

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 100 20 4   x     

ΛΕΜΟΝΙ 100 20 4   x     

ΚΕΡΑΣΙ 100 20 4   x     

ΑΣΤΕΡΙ 400 20 4     x   

 


