JUMANJI®

Typ hry:

Výherný video herný automat

Návratnosť hráčovi: 96.33%
Jumanji® je najnovšia značková hra od spoločnosti NetEnt™ založená na pôvodnom filme
Jumanji z roku 1995. NetEnt™ prináša svoju vlastnú verziu sveta Jumanji – pohromy, ktoré
postihli Alana, sú v nej premenené na funkcie na princípe hracích automatov. Funkcia
Stolová hra je jedinečná a prvá svojho druhu, pretože kombinuje prvky stolových hier s
funkciami roztočení zdarma. Jumanji® je 5-valcový videoautomat so 4 náhodnými
funkciami, funkciou Stolová hra so 4 rôznymi roztočeniami zdarma, Tajomnou funkciou,
výhrami mincí a hodmi kockami navyše. 5 valcov je usporiadaných do geometrického tvaru,
v ktorom majú valce zľava doprava po 3, 4, 5, 4, 3 symboly na výšku.
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O JUMANJI
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Typ hry

Výherný video herný automat

Typ valca

Točiace sa valce

Valce, línie

5 valce, 3,4,5,4,3 rady, 36 Stávkové línie (Fixné)

Predvolené stávky

1 - 10

Predvolené hodnoty mince (€)

0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2

Predvolená min/max stávka (€)

0.1 / 200

Minimálne zaokrúhlené hodnoty zadarmo
(skontrolujte svoje aktuálne hodnoty
zadarmo)

Úroveň stávky 1, 36 Stávkové línie, €0.01 hodnota mince (náklady €0.1)

FUNKCIE HRY
Lepkavé viniče
Monzúnové symboly Wild
Opičie nezbedy
Splašené stádo so symbolmi Wild
Stolová hra
Viničové roztočenia zdarma
Monzúnové roztočenia zdarma
Opičie roztočenia zdarma
Stádové roztočenia zdarma
Tajomná funkcia
VÝPLATA
Návratnosť hráčovi

96.33%

Predvolená maximálna výhra

€2 800 / 1 400 mince – na jednej stávkovej línii

Frekvencia zásahov

24.6%

ZODPOVEDNÉ HRANIE

Obmedzenia hráča

Iné

Hráč a prevádzkovateľ kasína môžu nastaviť tieto hracie limity: Stávka a strata na
reláciu, deň, týždeň alebo mesiac. Zablokovať všetky hry na určité časové obdobie.
Obmedziť dĺžku hracej relácie v minútach.
Hranie za skutočné peniaze je obmedzené prostriedkami na účte hráča (t. J. nie je
možné hrať na úver).
(Iba talianska jurisdikcia) Hráč môže mať na začiatku v peňaženke maximálne 1 000
EUR. Pretože je každá hra reláciou používateľa, peňaženka hráča môže počas hry
presiahnuť tento limit.
Hra pre zábavu
Variabilné hodnoty mince
Variabilné úrovne stávok
Režim G4

TECHNICKÉ INFORMÁCIE
ID hry

jumanji_not_mobile (základná peňaženka)
jumanji_not_mobile_sw (bezšvíková peňaženka)

Rozlíšenie displeja

1280 x 720

Pomer strán

16:9

Technológia

HTML5

Využitie

Informácie o spúšťaní hier CasinoModule nájdete v Pomocníkovi CasinoModule.
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DIZAJN HRY
Lepkavé viniče
Počas funkcie Lepkavé viniče sa prilepia na valce všetky symboly, ktoré sú
súčasťou výhry, ako aj všetky symboly Wild z pôvodného roztočenia (aj keď
nie sú súčasťou výhry), a všetky ostatné symboly sa znova roztočia.

Monzúnové symboly Wild
Ak je aktivovaná funkcia Monzúnové symboly Wild, počas točenia valcov sa
jeden alebo dva valce úplne pokryjú symbolmi Wild.

Opičie nezbedy
Ak je aktivovaná funkcia Opičie nezbedy, po zastavení valcov hráč získa
všetky potenciálne výhry. Potom sa všetky symboly náhodne zamiešajú tak,
aby sa vytvorila zaručená výhra.

Splašené stádo so symbolmi Wild
Ak je aktivovaná funkcia Splašené stádo so symbolmi Wild, počas točenia
valcov sa obrazovkou preženie stádo nosorožcov a pridá na valce 4 – 9
symbolov Wild.
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Stolová hra
Hráč posúva figúrku po hracej ploche na základe hodu dvoma šesťstennými
kockami. Pri hodoch kockami sa uplatňujú skutočné pravdepodobnosti
výsledku. Na jednotlivých rohoch stolovej hry sa nachádzajú jednotlivé funkcie
roztočení zdarma. Keď sa figúrka zastaví na jednom z dvoch políčok pred
funkciou, daná funkcia sa aktivuje. Funkcie roztočení zdarma zodpovedajú
funkciám v hlavnej hre (Lepkavé viniče a Viničové roztočenia zdarma).

Tajomná funkcia
Keď sa figúrka zastaví na políčku Tajomná funkcia, v kruhu Jumanji® sa
zobrazí kolotoč s funkciami roztočení zdarma, výhrami mincí (x2 – x10 stávka)
a 2 hodmi kockami navyše. Hráč získa odmenu, na ktorej sa zastaví kolotoč.
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VÝPLATA
Prehľad platieb
NÁVRATNOSŤ HRÁČOVI
Celková návratnosť hry: 96,33 %
Návratnosť v základnej hre: 52,5 %
Opičie nezbedy: 3,4 %
Splašené stádo so symbolmi Wild: 5,4 %
Monzúnové symboly Wild: 5,8 %
Lepkavé viniče: 4,1 %
Návratnosť vo funkcii Stolová hra: 25,1 %
Opičie roztočenia zdarma: 5,0 %
Stádové roztočenia zdarma: 5,0 %
Monzúnové roztočenia zdarma: 4,9 %
Viničové roztočenia zdarma: 6,6 %
Výhry mincí: 3,9 %
FREKVENCIA ZÁSAHOV
Celková frekvencia zásahov: 24,6 %
Opičie nezbedy: 0,46 % (1 zo 217)
Splašené stádo so symbolmi Wild: 0,42 % (1 zo 239)
Monzúnové symboly Wild: 0,50 % (1 zo 199)
Lepkavé viniče: 0,42 % (1 zo 239)
Frekvencia zásahov vo funkcii Stolová hra: 0,49 % (1 zo 204)
INFORMÁCIE O VÝHRE
Hlavná hra: €2 800 / 1 400 mince - na jednej stávkovej línii
Hlavná hra: €100 800 / 50 400 mince - Ďalšie informácie
Bonus Game: €100 800 / 50 400 mince - Maximálna výhra vo funkcii
Random features: €100 800 / 50 400 mince - Maximálna výhra vo funkcii
Poznámka: Maximálna výhra jedného herného kola môže byť vyššia ako maximálna suma zhodná s tým, že kolo hry môže zahŕňať
niekoľko otočení.

Autorské práva © 2020 Spoločnosť NetEnt Product Services Ltd. Tento dokument a jeho obsah sú chránené podľa medzinárodného 5/8
autorského práva.
Akékoľvek neoprávnené zverejnenie, kopírovanie, požičiavanie alebo reprodukcia je prísne zakázaná.

Jumanji® Herný list
Verzia 0.0, 2020-02-25

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Randomizácia
Generátor náhodných čísel (RNG)
Algoritmus, ktorý sa používa na generovanie náhodných čísel (RNG) je Fortuna, kryptograficky bezpečný generátor pseudonáhodných
čísiel (PRNG), ktorý navrhli Bruce Schneier a Niels Ferguson. Viac informácií nájdete v dokumente Generovanie náhodných čísiel.
Generátor náhodných čísiel a jeho implementáciu otestovalo a schválilo/certifikovalo akreditované nezávislé zariadenie tretej strany
na náhodnosť podľa prevládajúcich štandardov odvetvia

Správa porúch
Ak sa hráč pokúsi získať prístup k hre pomocou neplatnej relácie (napr. z dôvodu nečinnosti alebo reštartovaniu systému), v hre sa
zobrazí chybová správa. Hráč sa potom môže znovu prihlásiť a pokračovať v hre. Stav hry sa vždy ukladá tak, aby mohol hráč
pokračovať v hre presne tam, kde prestal.
V prípade chyby HTTP, časového limitu siete alebo chyby servera sa hráčovi zobrazí správa „technická chyba“ a hra zostane v statuse
„nedostupné“, až kým hráč znovu nečíta hru v čase, kedy bude znovu k dispozícii.

Po vypršaní časového limitu relácie sa hráčovi zobrazí správa „Časový limit relácie“ a hra zostane v statuse „nedostupné“, až kým
hráč znovu nenačíta hru.
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V prípade udalosti „minuté všetky peniaze“, hráčovi sa zobrazí správa „Minuté všetky peniaze“ a hra zostane v statuse
„nedostupná“, až kým hráč znovu nenačíta hru.

(Iba talianska jurisdikcia) Ďalšie informácie o správe porúch sa nachádza aj v dokumente časti 3.2.1 Herná platforma (Progetto Della
Piattaforma Di Gioco) Tento dokument poskytuje podrobné informuje hráča o výplatách zostatku a o technickom procese.
Hráč je informovaný o vypršaní časového limitu relácie a poruchách prostredníctvom herných pravidiel. Hráč dostane informácie
najmä o tom, že „V prípade poruchy herného hardvéru/softvéru sú dotknuté stávky a výplaty hier neplatné a všetky dotknuté stávky
budú vrátené hráčovi“.

Informácie pre hráča
Každú hodinu nepretržitého hrania dostanú hráči správu, na ktorú musia reagovať: Nemôžu pokračovať v hre, pokiaľ neodpovedajú na
správu, v ktorej sú uvedené podrobnosti o čiastke stávky a doteraz vyhranej sume v priebehu hry.
Hráči majú tiež kedykoľvek prístup k histórii svojej hernej relácie a pravidlám hrania v rámci danej hry.

Simulácia hry
Demo verzia hry je k dispozícii na http://www.netent.com/games/
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