PIGGY RICHES TOUCH™

Typ hry:
Návratnost hráči:

Touch Game
95,8% - 96,4%

NetEnt™ s radostí pøedstavuje hru Piggy Riches Touch™. Tato klasická hra
je 5válcový video automat s 15 øadami, nastavitelnou hodnotou mince,
výhrami za symboly Scatter, režimem Free Spins a zástupnými symboly
Wild.
Piggy Riches Touch™ je koneènì k dispozici i ve verzi urèené pro váš telefon
èi tablet a mùže se pochlubit nejnovìjšími funkcemi Touch™ a vylepšeným
uživatelským rozhraním!

Verze karty hry: 1.0
Datum: 2017-03-15

PIGGY RICHES TOUCH™ – INFORMACE

Piggy Riches Touch™ Karta hry
Verze 1.0, 2017-03-15

VŠEOBECNÉ INFORMACE
Typ hry

Touch Game

Typ válců

Toèení válcù

Válce, řady

5 válce(ù), 3 řádky(ů), 15 sázkové øady (fixní)

Standardní úrovně sázky

1 - 10

Standardní hodnoty mince (€)

0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5

Standardní minimální/maximální
sázka (€)

0.01 / 75

Standardní hodnoty kola zdarma

Úroveò sázky 1, 15 sázkové øady, €0.01 hodnota mince (cena €0.15)

Jazyková podpora

23 Languages

HERNÍ FUNKCE



Režim Free Spins: max. 28 roztočení nebo násobitel x6
Zástupné symboly Wild: násobitel x3

VÝHRY
Návratnost hráči (%)

95,8% - 96,4%

Standardní maximální výhra

180 000 € / 360 000 mince(í) – na jednu sázkovou øadu

Frekvence výher (%)

34.11%

ZODPOVĚDNÉ HRANÍ


Herní limity

Hráè a provozovatel kasina mohou nastavit následující herní limity:
Sázka a výhra na relaci, den, týden nebo mìsíc. Blokování všech her po
urèité èasové období. Omezení délky herní relace na urèený poèet minut.
 Hraní o skuteèné peníze je omezeno množstvím prostøedkù na
uživatelovì úètu (tj. nelze hrát na dluh).
 (Pouze italská jurisdikce) Hráè nemùže mít na zaèátku v penìžence víc
než 1000 €. Jelikož je každá hra uživatelskou relací, mùže èástka v
penìžence bìhem hry tento limit pøekroèit.


Ostatní

Hra pro zábavu
Možnost úpravy hodnoty mince
 Možnost úpravy úrovnì sázky
 Režim G4


TECHNICKÉ INFORMACE
ID hry

piggyriches_mobile_html (základní penìženka)
piggyriches_mobile_html_sw (univerzální penìženka)

Kompatibilní operační systémy

iOS
Android
Windows

Rozlišení obrazu

960 x 600

Poměr stran

16:1

Technologie

HTML5
Informace o spouštění her pro CasinoModule najdete v nápovědě ke
CasinoModule.

Nasazení
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DESIGN HRY

Motiv hry a grafické zpracování
Hlavním motivem tohoto 5válcového video automatu s 15 øadami
jsou prasátka. Pøesnìji øeèeno bohatá prasátka. Tento klasický
automat je hrou pro milovníky luxusu, jejž si mùžete poøídit za
získané vysoké výhry – v Piggy Riches Touch™ vás èeká záplava
naditých penìženek, VIP kreditních karet, zlata a kožichù.
Grafické zpracování hry Piggy Riches
Touch™

Hlavní hra
Uživatelé si mohou pøed spuštìním herního kola urèit hodnotu
mince a úroveò sázky. Klepnutí na tlaèítko Roztoèit spustí herní
kolo, toto tlaèítko Roztoèit také obsahuje jednu z mnoha nových
funkcí hry.
Klepnutím na symbol plus na tlaèítku Roztoèit se otevøe nabídka
Rychlá nastavení s možnostmi Rychlé roztoèení a Automatická hra.
Hlavní hra

Další úžasnou novou funkcí hry Piggy Riches Touch™ je podpora
režimu zobrazení na výšku a módu pro leváky.

Zástupné symboly Wild
Zástupné symboly Wild se mohou objevit na kterémkoliv válci a
nahrazují všechny symboly s výjimkou symbolù Scatter tak, aby
vznikly vítìzné sázkové øady. Penìžní výhry z vítìzných sázkových
øad se symboly Wild jsou 3x vyšší než obvykle.
Pokud nìjakou výherní kombinaci doplní symbol Wild, jedno z
prasátek rozhodí do vzduchu peníze a pøitáhne tak pozornost k
výhøe.
Symbol Wild
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DESIGN HRY

Symboly Scatter a režim Free Spins
V hlavní høe dojde k výplatì výhry, pokud se objeví alespoò 2
symboly Scatter. Na tyto výhry se vztahuje násobitel zobrazený v
tabulce výplat krát celková výše sázky.

Symbol Scatter

V Piggy Riches Touch™ se nacházejí interaktivní symboly Scatter.
Když se objeví 3 nebo více symbolù Scatter, zmìní se a odhalí
kombinaci roztoèení Free Spins a násobitele. Na každém ze
symbolù Scatter je uvedena rozdílná kombinace roztoèení Free
Spins / násobitele a hráè si mùže zvolit tu, která mu nejvíc
vyhovuje. Podrobnosti najdete v sekci Vyplácení výher.
Roztoèení Free Spins probíhají se stejnou úrovní sázky, poètem
sázkových øad a hodnotou mince jako hra, ve které byl režim Free
Spins spuštìn.
Dodateèné symboly Scatter, které se objeví bìhem režimu Free
Spins, pøidávají jedno další roztoèení Free Spin.

Výherní symboly Scatter s kombinací
roztoèení Free Spins a násobitele.

Prezentace výhry z režimu Free Spins

Sázkové øady
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Shrnutí výher
NÁVRATNOST HRÁČI (RTP)
 Hra celkem: 95,8 % – 96,4 %
 Hlavní hra: 77,43 %
 Režim Free Spins: 18,37 % – 18,95 %
FREKVENCE VÝHER
 Hlavní hra: 34,11 %
 Scatter: 0,5423 %
MAXIMÁLNÍ VÝŠE VÝHRY
 Free Spins: €180 000 / 360 000 mince - na jednu sázkovou øadu
 Free Spins: €205 950 / 411 900 mince - max okamžitì win
 Hlavní hra: €30 000 / 60 000 mince - na jednu sázkovou øadu
 Hlavní hra: €45 375 / 90 750 mince - max okamžitì win
Poznámka: Maximální výhra z herního kola může být vyšší než maximální
okamžitá výhra, neboť herní kolo se může skládat z několika roztočení.

PRAVIDLA PRO VYPLÁCENÍ VÝHER Z HLAVNÍ HRY
 K výplatì výhry ze sázkové øady dojde, pokud se symboly nacházejí na
sousedících válcích smìrem zleva doprava.
 V každé aktivní sázkové øadì se proplácí jen nejvyšší dosažená výhra.
 Soubìžné výhry z rùzných sázkových øad se sèítají.
 Symboly Wild nahrazují všechny symboly s výjimkou symbolù Scatter.
 S výjimkou výher za symboly Scatter se výhry vyplácejí pouze ze zvolených
sázkových øad.
 V hlavní høe je odmìna za symboly Scatter stanovena jako celková sázka x
násobitel.
 Výhry obsahující symboly Wild mají v hlavní høe i režimu Free Spins 3x vyšší
hodnotu než obvykle.
PRAVIDLA PRO VYPLÁCENÍ VÝHER Z REŽIMU FREE SPINS
 Pokud se bìhem hlavní hry objeví kdekoliv na válcích 3 nebo více symbolù
Scatter, spustí se režim Free Spins.
 Na každém výherním symbolu Scatter se nachází kombinace roztoèení Free
Spins a násobitele. Pøíslušný násobitel se použije na všechny výhry z režimu
Free Spins. Výbìrem nìkterého ze symbolù Scatter spustíte režim Free Spins.
 Roztoèení Free Spins probíhají se stejným poètem sázkových øad, úrovní
sázky a hodnotou mince jako kolo, které Free Spins aktivovalo.
 Pokud se bìhem režimu Free Spins objeví na válcích nìjaký symbol Scatter,
udìlí další roztoèení Free Spins.
 Po skonèení režimu Free Spins se celková výhra z Free Spins pøipoète k
výhrám z kola, ve kterém byl režim Free Spins spuštìn.
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Tabulka výplat
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Randomizace
GENERÁTOR NÁHODNÝCH ČÍSEL (RNG)
Algoritmem použitým pro generování náhodných čísel (RNG) je Fortuna, kryptograficky zabezpečený generátor
pseudonáhodných čísel (PRNG) vytvořený Brucem Schneierem a Nielsem Fergusonem. Podrobnější informace
najdete v dokumentu Generování náhodných čísel.
Testování generátoru náhodných čísel včetně jeho implementace a schválení/certifikace náhodnosti výsledků v
souladu s obecnými standardy odvětví proběhly v akreditované, nezávislé, externí testovací laboratoři.

ALGORITMUS PRO NÁHODNOU POZICI NA VÁLCI
Válec představuje pole symbolů, ve kterém má každý symbol svůj index („pozici“).
1. Proběhne získání náhodného čísla v rozmezí od 0 (nuly) do délky válce.
2. Toto náhodné číslo se přidá do hry jako „nová pozice na válci, která bude použita příště“.

Postupy při výskytu chyby
Pokud se hráč pokusí komunikovat s hrou prostřednictvím zneplatněné relace (například kvůli neaktivitě nebo
restartování systému), zobrazí se ve hře hlášení o chybě. Uživatel se může poté přihlásit znovu a pokračovat v
hraní. Stav hry je pokaždé ukládán, aby mohl uživatel pokračovat v hraní přesně tam, kde skončil.
V případě chyby HTTP, vypršení časového limitu sítě nebo chybě serveru se uživateli zobrazí zpráva o „technické
chybě“ a hra zůstane v „nedostupném“ stavu, dokud ji uživatel znovu nenačte poté, co bude hra opět k dispozici.

Vyprší-li časový limit relace, objeví se uživateli zpráva o „vypršení časového limitu relace“ a hra zůstane v
„nedostupném“ stavu, dokud ji uživatel znovu nenačte.
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Jestliže nastane „vyčerpání prostředků“, objeví se uživateli zpráva o „vyčerpání prostředků“ a hra zůstane v
„nedostupném“ stavu, dokud ji uživatel znovu nenačte.

(Pouze italská jurisdikce) Podrobnější informace o postupech při výskytu chyby jsou také popsány v sekci 3.2.1
dokumentu Herní platforma (Progetto Della Piattaforma Di Gioco). Ten obsahuje podrobnosti o tom, jakým
způsobem je uživatel informován o výplatách zůstatku a technickém procesu.
Informace o vypršení časového limitu relace a provozních chybách jsou hráči k dispozici v pravidlech hry.
Konkrétně je v nich uvedeno: „V případě selhání herního hardwaru/softwaru jsou všechny ovlivněné sázky a
výplaty prohlášeny za neplatné a veškeré ovlivněné sázky se navrátí hráčům.“

Informace pro hráče
Po každé hodině souvislého hraní se uživateli objeví okno, které vyžaduje jeho reakci: uživatel nemůže pokračovat
v hraní, dokud nezareaguje na zprávu, která jej informuje o celkové výši sázek a výher z aktuální herní relace.
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Uživatel si může také přímo ze hry kdykoliv otevřít historii své herní relace a pravidla hry.

Simulace hry
Ukázková verze hry je k dispozici na adrese http://www.netent.com/products/net-entertainment-touch/.
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HISTORIE VERZÍ DOKUMENTU
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První verze.
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