PIGGY RICHES™

Typ hry:
Návratnost hráči:

Výherní video automat
95,8% - 96,4%

Vítejte ve svìtì bohatství, které pøekonává i vaše nejdivoèejší sny! NetEnt™
s radostí pøedstavuje další originální video automat – Piggy Riches™. Piggy
Riches™ je 5válcový video automat s 15 øadami, nastavitelnou hodnotou
mince, výhrami za symboly Scatter, režimem Free Spins a zástupnými
symboly Wild. Klikáním na symboly Scatter si zde hráèi sami vybírají poèet
roztoèení Free Spins a násobitele.

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

PIGGY RICHES™ – INFORMACE

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

VŠEOBECNÉ INFORMACE
Typ hry

Výherní video automat

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

24 jazykù

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_not_mobile (základní penìženka)
piggyriches_not_mobile_sw (univerzální penìženka)

Rozlišení obrazu

1280 x 720

Poměr stran

16:9

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
Herní obrazovka se skládá ze tøí hlavních èástí – video displeje,
oblasti s tlaèítky a herního panelu.
Video displej. V této horní èásti okna jsou zobrazeny válce hlavní
hry a režimu Free Spins. Dále se zde nachází tlaèítko Tabulka
výplat a podrobnosti o maximální možné výhøe v mincích.
Prvky video automatu

Oblast s tlaèítky. V oblasti s tlaèítky je zobrazena úroveò sázky (tj.
poèet mincí vsazených na každou ze sázkových øad), dostupné
prostøedky v mincích a stávající hodnota mince. Dále se zde
nacházejí hlavní herní tlaèítka pro nastavení úrovnì sázky èi
hodnoty mince a pro spuštìní hry.
Herní panel. Na herním panelu ve spodní èásti okna se nacházejí
tlaèítka pro nabídky s nastavením hry, zvuku a automatické hry a
také pro zobrazení herních pravidel. V této oblasti se navíc
zobrazují informace o uživatelovì úètu a støídavì se zde vypisují
údaje o dostupných prostøedcích, aktuální sázce, výši výhry a
herním režimu (v módu hry pro zábavu).

Hlavní hra
Uživatelé si mohou pøed spuštìním herního kola urèit hodnotu
mince a úroveò sázky.


Realistické ztvárnìní toèení válcù

Herní akce. Tlaèítka na ovládacím panelu vykonávají následující
rùzné herní akce:
Klikáním na šipky vlevo a vpravo se zvyšuje a
snižuje úroveò sázky (tj. poèet mincí na
každou sázkovou øadu) o 1. Chce-li hráè
úroveò zvýšit nebo snížit rychleji, mùže
kliknout na posuvník, jenž se nachází níže, a
pøetáhnout jej na požadovanou hodnotu.
Kliknutím na tlaèítko Roztoèit se spustí herní
kolo s aktuální úrovní sázky a hodnotou
mince.
Tlaèítko MAX. SÁZKA spustí hru s nejvyšší
úrovní sázek a aktuální hodnotou mince.
Klikáním na šipky vlevo a vpravo se zvyšuje a
snižuje hodnota mince na následující úroveò.
Chce-li hráè úroveò zvýšit nebo snížit rychleji,
mùže kliknout na posuvník, jenž se nachází
níže, a pøetáhnout jej na požadovanou
hodnotu.

Po kliknutí na tlaèítko AUTOMATICKÁ HRA
probìhne zvolený poèet herních kol
automaticky.
 Herní kola. Když hráè klikne na tlaèítko Roztoèit, odeète se mu
od aktuálního zùstatku (uvádìného v mincích a kreditu) èástka
odpovídající výši sázky. Válce se po chvíli samy zastaví.
 Výsledky hry. Uživatelé mohou vyhrát na libovolné ze sázkových
øad, na které si vsadili. Hra pokaždé zvýrazní vítìznou sázkovou
øadu a zobrazí výši výhry. Jednotlivé výhry se sèítají a zobrazují
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v poli Výhra. Vyhraná èástka se pøipoèítá k zùstatku a zobrazí se
v herním panelu.
 Zrychlení otáèení válcù. Napìtí z možné výhry je umocnìno
zrychlením otáèení válcù, které se aktivuje, pokud se na prvních
4 válcích objeví 2 symboly Scatter.

Zástupné symboly Wild
Hra Piggy Riches™ má zástupný symbol Wild, u kterého se v
pøípadì zobrazení ve vítìzné sázkové øadì pøehraje animace.
Nahrazování symbolù. Zástupné symboly Wild nahrazují všechny
ostatní symboly s výjimkou symbolù Scatter tak, aby vznikla vítìzná
sázková øada. Penìžní výhry z vítìzných sázkových øad se symboly
Wild jsou 3x vyšší než obvykle.
Symbol Wild

Symboly Wild v režimu Free Spins. Penìžní výhry z vítìzných
sázkových øad se symboly Wild jsou až 18x vyšší než obvykle.

Symboly Scatter a režim Free Spins
Na symboly Scatter, které se ve høe Piggy Riches™ nacházejí, lze
kliknout. Když symboly Scatter aktivují režim Free Spins, musí si
hráè nejprve jeden z nich vybrat. 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.
Výhry za symboly Scatter. 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

Režim Free Spins. Když se objeví 3 nebo více symbolù Scatter, zmìní
se a odhalí kombinaci roztoèení Free Spins a násobitele. Hráè si
musí jednu z tìchto výher vybrat. Roztoèení Free Spins probíhají se
stejnou úrovní sázky, poètem sázkových øad a hodnotou mince jako
hra, ve které byl režim Free Spins spuštìn. Dynamický ukazatel
hráèe informuje o tom, kolik roztoèení Free Spins má ještì k
dispozici a jaký je použit násobitel.
Opìtovné spuštìní režimu Free Spins. Dodateèné symboly Scatter,
které se objeví bìhem režimu Free Spins, pøidávají jedno další
roztoèení Free Spin.

Spuštìní režimu Free Spins

Podrobnosti o režimu Free Spins
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Tabulka výplat
Hlavní výhry z výherního automatu se vyplácejí podle toho, které
symboly se nacházejí v sázkové øadì po zastavení válcù. Podmínkou
pro vytvoøení vítìzné kombinace bìžných symbolù je, aby se alespoò
1 z tìchto symbolù nacházel na prvním válci, zbývající symboly pak
na sebe musí vzájemnì navazovat na aktivní sázkové øadì.
2. strana tabulky výplat

Kliknutím na tlaèítko Tabulka výplat si mùže hráè zobrazit tabulku
výplat, ve které jsou uvedeny výše výher a pravidla pro všechny
symboly.
Kliknutím na tlaèítko x se vrátíte do hlavní hry.

Sázkové øady

Copyright © . Tento dokument a jeho obsah jsou chráněny mezinárodním autorským právem.
Jakékoliv nepovolené publikování, kopírování, půjčování či reprodukování je přísně zakázáno.

5/12

VÝHRY

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

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
 Výhry obsahující symboly Wild mají v hlavní høe i režimu Free Spins 3x vyšší
hodnotu než obvykle.
 Symboly Wild zastupují ostatní symboly tak, aby v sázkové øadì vznikla co
nejvyšší výherní kombinace dle tabulky výplat.
 Symboly Wild nahrazují všechny symboly s výjimkou symbolù Scatter.
 V každé aktivní sázkové øadì se proplácí jen nejvyšší dosažená výhra.
 Soubìžné výhry z rùzných sázkových øad se sèítají.
 V hlavní høe je odmìna za symboly Scatter stanovena jako celková sázka x
násobitel.
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.
 Výhry za symboly Scatter nijak nezávisí na zvolených sázkových øadách.
 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.
 Tato roztoèení Free Spins se automaticky pøièítají ke zbývajícím roztoèením
Free Spins.
 Výhry za symboly Scatter a z režimu Free Spins se pøièítají k výhrám ze
sázkových øad.
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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/games/.
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První verze.
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