GONZO'S QUEST TOUCH™

Typ hry:

Dotyková hra

Návratnosť hráčovi: 96.0%

S hrdosťou vám predstavujeme našu prvú platinovú hru Gonzo's Quest™ pre herný automat
vo verzii optimalizovanej pre mobilné dotykové zariadenia. Nové dotykové rozhranie
prívetivé pre používateľov prináša bohatší zážitok z hry než kedykoľvek predtým.
Rovnako ako vo verzii pre stolné počítače, aj tu sa Gonzo Dobyvateľ vydáva na cestu, aby
našiel stratené mesto zlata – Eldorado. Hra nahrádza tradičné roztočenia zdarma a
predstavuje funkciu Avalanche™, v ktorej padajú symboly na miesto na valcoch.

Verzia listu hry: 1.0
Dátum: 2020-01-03
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O GONZO'S QUEST TOUCH™
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Typ hry

Dotyková hra

Typ valca

Avalanche™

Valce, línie

5 Stĺpce, 3 rady, 20 Stávkové línie (Fixné)

Predvolené stávky

1-5

Predvolené hodnoty mince (€)

0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5

Predvolená min/max stávka (€)

0.2 / 50

Minimálne zaokrúhlené hodnoty zadarmo
(skontrolujte svoje aktuálne hodnoty
zadarmo)

Úroveň stávky 1, 20 Stávkové línie, €0.01 hodnota mince (náklady €0.2)

FUNKCIE HRY
Avalanche System™ x1 - x5
Pády zdarma s násobiteľom x3-x15
Zástupný symbol Wild
VÝPLATA
Návratnosť hráčovi

96.0%

Predvolená maximálna výhra

€93 750 / 187 500 mince – na jednej stávkovej línii

Frekvencia zásahov

41.10%

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

eldorado_mobile_html (základná peňaženka)
eldorado_mobile_html_sw (bezšvíková peňaženka)

Kompatibilné operačné systémy

iOS
Android

Rozlíšenie displeja

960 x 600

Pomer strán

16:10

Technológia

HTML5

Využitie

Informácie o spúšťaní hier CasinoModule nájdete v Pomocníkovi CasinoModule.
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DIZAJN HRY
Téma hry a grafika
Táto hra bola navrhnutá tak, aby bola viac ako len ďalším video herným
automatom – vďaka svojim vysoko kvalitným animačným sekvenciám a
zvuku, ktoré dokonale ladia s krásnym pozadím amazonského dažďového
pralesa, oživuje táto hra úspešne klasický príbeh zo 16. storočia.

Gonzove Eldorado

V príbehu voľne založenom na skutočných historických udalostiach z roku 1541
nasleduje Gonzo nasleduje po stopách dobyvateľa Gonzalo Pizarra, ktorý sa
vydal zo svojho pobrežného tábora v Peru, aby našiel stratené mesto zlata
známe ako Eldorado. V našom príbehu je však Gonzo chamtivý a rozhodne sa
vziať mapu a nájsť poklad pre seba.
Medzi animácie špecifické pre hru patrí:
1 špeciálna animácia veľkej výhry, ktorá sa spustí, keď získa hráč veľkú
výhru (15-násobok stávky),
animácia padajúcich symbolov,
animácia špeciálnych symbolov na začiatku funkcie pádov zdarma,
animácia zobrazujúca počet zostávajúcich pádov zdarma.

Prezentácia veľkej výhry

Hlavná hra
Gonzo's Quest Touch™ je video herný automat, ktorý bol vyvinutý pre mobilné
zariadenia.
Herné kolá. Keď poklepe hráč na tlačidlo roztočenia, odpočíta sa výška
stávky z aktuálneho kreditu (dostupné mince a kredit). Symboly automaticky
padajú na svoje miesto na valcoch.

Oblasť hlavnej hry

Výsledky hry. Hráči môžu vyhrať na ktorejkoľvek z 20 stávkových línií. V
hre sa zvýraznia symboly, ktoré tvoria výhernú kombináciu a koľko vyhral
hráč na každej stávkovej línii.
Na zlepšenie zážitku hráča sa suma zobrazená na displeji Mince počíta tak, aby
zodpovedala hodnote výhry. Medzitým pokračuje hra v danom kole a ďalšie
výhry sa naďalej pripočítavajú k výške výhry.
Na konci herného kola sa celkové výhry pripočítajú ku kreditom hráča zobrazia
sa v poli Mince a peniaze.

Zástupný symbol Wild
Gonzo's Quest má symbol Wild, ktorý je animovaný, ak sa zobrazí na výhernej
stávkovej línii.
Bežné zástupné symboly Wild. Symbol Wild nahrádza všetky symboly
vrátane symbolov pádov zdarma na dokončenie výherných stávkových línií.
Symbol Wild zmení svoj vzhľad tak, aby napodobnil ktorýkoľvek symbol, ktorý
nahradí na výhernej stávkovej línii.
Symbol Wild nahrádza všetky symboly
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Lavíny
Herné kolo sa skladá zo série lavín a v prípade výhry aj z niekoľkých pádov
zdarma.

Násobitele Avala v hlavnej hre

Keď poklepal hráč na tlačidlo roztočenia, spustí herné kolo pôvodná lavína
symbolov. Keď symboly zastanú, zvýraznia sa výherné stávkové línie. Ak má
hráč výhernú stávkovú líniu, pripočíta sa výška výhry na poli mincí a hotovosti,
zvýši sa násobiteľ a spustí sa druhá lavína symbolov.
Počet lavín, ktoré sa môžu objaviť v hernom kole, nie je nijako obmedzený;
maximálny násobiteľ má však hodnotu 5 v hlavnej hre a hodnotu 15 vo funkcii
pády zdarma.

Násobitele Avalanch počas roztočení
zdarma

Pád zdarma
Gonzo's Quest Touch™ má animovaný symbol pádu zdarma, vďaka ktorému
má hráč šancu vstúpiť do funkcie pádu zdarma.

Prezentácia výhry z pádu zdarma

Funkcia pádu zdarma. Keď sa na stávkovej línii postupne objavia 3
symboly pádu zdarma, vyhrá hráč 10 pádov zdarma. Keď sa na dvoch
stávkových líniách objavia 3 symboly pádu zdarma, vyhrá hráč 20 pádov
zdarma.
Animácia. Krátka animačná sekvencia zobrazí časť symbolov, akoby to bola
brán a hráč dostane informácie o tom, koľko pádov zdarma vyhral.

Stávkové línie
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VÝPLATA
Prehľad platieb
NÁVRATNOSŤ HRÁČOVI
Celková hra: 96,0 %
Stávkové línie v hlavnej hre: 65,3 %
Stávkové línie počas pádov zdarma: 30,7 %
FREKVENCIA ZÁSAHOV
Hlavná hra/pády zdarma
Ľubovoľná výhra: 41,1 % / 54,4 %
Avalanche 1 – ľubovoľná výhra: 12,5 % / 25,2 %
Avalanche 2 – ľubovoľná výhra: 3,1% / 11,5%
Avalanche 3 – ľubovoľná výhra: 0,5 % / 4,7 %
Avalanche 4 – ľubovoľná výhra: 0,03 % / 1,7 %
Avalanche 5 – ľubovoľná výhra: 0,003 % / 0,6 %
Avalanche 6 – ľubovoľná výhra
INFORMÁCIE O VÝHRE
Free spins: €93 750 / 187 500 mince - na jednej stávkovej línii
Free spins: €113 715 / 227 430 mince - Ďalšie informácie
Hlavná hra: €18 750 / 37 500 mince - na jednej stávkovej línii
Hlavná hra: €93 750 / 187 500 mince - Ďalšie informácie
Poznámka: Maximálna výhra jedného herného kola môže byť vyššia ako maximálna suma zhodná s tým, že kolo hry môže zahŕňať
niekoľko otočení.
PRAVIDLÁ VÝPLATY V HLAVNEJ HRE
Násobiteľ výhry sa zvyšuje s každou novou lavínou v rámci daného herného kola.
Násobiteľ maximálnej výhry x5.
PRAVIDLÁ VÝPLATY POČAS ROZTOČENÍ ZDARMA
Pády zdarma vyplácajú výhru vynásobenú násobiteľom. Násobiteľ maximálnej výhry 15.
Násobiteľ výhry sa zvyšuje s každou lavínou počas pádu zdarma.
Počas pádov zdarma môže hráč vyhrať ďalšie pády zdarma.
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Výplatná tabuľka

Stránka s tabuľkou výplat 1

Stránka s tabuľkou výplat 2
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Stránka s tabuľkou výplat 3
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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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HISTÓRIA VERZIÍ DOKUMENTU
VERZIA

KEDY

ČO

1.0

2020-01-03

First version.
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