JACKS OR BETTER DOUBLE UP™

Typ hry:

Výherní poker

Návratnost hráči: 98.40 %
Prostřednictvím své nejnovější hry Jacks or Better Double Up™ dává NetEnt™
novou podobu klasickým a tradičním video pokerům! Díky detailnímu
grafickému zpracování a skvělým ambientním zvukům hra připomíná spíš
počítačovou hru nebo obvyklý video poker.
Jacks or Better Double Up™ je k dispozici ve verzích pro 1, 5, 10 a 25 listů,
přičemž každý list se hraje s balíčkem 52 karet, který se po každém kole
promíchá.
Jacks or Better Double Up™ je video poker pro jednoho hráče s funkcemi jako
Rychlá hra a Double Up. Během kola Double Up může hráč zdvojnásobit svou
výhru, pokud správně tipne barvu následující karty. Zaujalo vás to? Tak na co
ještě čekáte? Pojďte si zahrát a užít si skvělou zábavu.
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INFORMACE JACKS OR BETTER DOUBLE UP
VŠEOBECNÉ INFORMACE
Typ hry

Výherní poker

Standardní hodnoty mince (€)

1 Hand: 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10.0
5 Hand: 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0
10 Hand: 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0
25 Hand: 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5

Standardní minimální/maximální
sázka (€)

1 Hand: 0.1/50.0
5 Hand: 0.25/50.0
10 Hand: 0.2/50.0
25 Hand: 0.25/62.5

HERNÍ FUNKCE
Double up
VÝHRY
Návratnost hráči

98.40 %

Default Maximum Win (€)

(Without double money win)
1 Hand: 40000
5 Hand: 40000
10 Hand: 40000
25 Hand: 50000

Default Maximum Win Coins

(Without double money win)
1 Hand: 4000
5 Hand: 20000
10 Hand: 40000
25 Hand: 100000

Hit Frequency (%)

1 Hand: 44.70
5 Hand: 85.8
10 Hand: 96.6
25 Hand: 99.8

ZODPOVĚDNÉ HRANÍ

Herní limity

Ostatní

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

TECHNICKÉ INFORMACE
ID hry

jacksorbettermultiplehand_not_mobile (základní penìženka)
jacksorbettermultiplehand_not_mobile_sw (univerzální penìženky)

Rozlišení obrazu

1280 x 720

Poměr stran

16:9

Technologie

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

CasinoModule.
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DESIGN HRY
Funk ce Double Up
Kdykoliv vyhrajete, můžete svou výhru vsadit do hazardní funkce
Double Up. Během ní svou aktuální výhru buď zdvojnásobíte, nebo
o ni přijdete. Svou výhru můžete během hazardní funkce Double Up
kdykoliv vyinkasovat.
Funkce Double Up

Vyberte si barvu, a pokud bude barva další karty odpovídat
zvolenému tlačítku, vyhrajete částku zobrazenou pod kartou.
Svou výhru můžete tímto způsobem vsadit až 5x za sebou.
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P održe t
Karty, které jsou součástí výherní kombinace, se automaticky
zablokují, hráč je však může uvolnit.

Podržet
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VÝHRY
S hrnutí vý he r
NÁVRATNOST HRÁČI (RTP)
Úroveň sázky 1–4: 98,40 %
Úroveň sázky 5: 99,56 %
FREKVENCE VÝHER
1 list: 44,7 %
5 listů: 85,8 %
10 listů: 96,6 %
25 listů: 99,8 %
MAXIMÁLNÍ VÝŠE VÝHRY
Poznámka: Maximální výhra z herního kola může být vyšší než maximální okamžitá výhra, neboť herní kolo se
může skládat z několika roztočení.
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Tabulk a vý plat

Tabulka výplat 1
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DALŠÍ INFORMACE
Randomi zace
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.

P ostupy při vý sk y tu chy by
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.“

Inf ormace 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.

S i mulace hry
Ukázková verze hry je k dispozici na adrese http://www.netent.com/games/.
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HISTORIE VERZÍ DOKUMENTU
VERZE

KDY

CO

1.0

2018-10-26

První verze.
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