
UAB „Tete-a-tete“ kazino“ 

nuotolinio lošimo reglamento Priedo Nr. 3 

Priedas Nr. 7 

 

1. „9 liūtai“ („9 Lions“) 

1.1. „9 liūtai“ („9 Lions“) – 3 būgnų, 3 eilių lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį.  

1.2. Visi laimėjimai mokami už to pačio simbolio kombinacijas. Laimėjimas įskaitomas po 

pakartotino sukimo, jei laimima pirmu sukimu. Lošėjas gali nelošti pakartotinio sukimo ir pasiimti 

laimėjimą, paspaudęs mygtuką „To Credit“. 

1.3. Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR. Maksimali 

laimėjimo suma – 100 000,00 EUR. 

1.4. Po kiekvieno 9 simbolių sukimo, lošimas automatiškai užlaiko geriausią simbolių 

kombinaciją. Lošėjas gali atšaukti simbolių užlaikymą paspaudęs ant simbolio. Užlaikyti simboliai 

naudojami kitame lošime.  

1.5. Būgnuose pasirodžius simboliui „Liūtas“ premijinio lošimo „Liūtai“ lentelės 

atitinkamoje vietoje atsiranda simbolis „Liūtas“. Kai užpildoma minėtoji lentelė ir vėlesniame būgnų 

sukime surenkami bent 3 simboliai „Liūtas“, suteikiami 9 premijinio lošimo sukimai. 

1.6. Premijinis lošimas „Liūtai“: 

1.6.1. Simboliai „Lūtas“, pasirodę pagrindinio lošimo metu, yra užlaikomi viso premijinio 

lošimo metu. Premijinio lošimo metu būgnuose pasirodę simboliai „Liūtas“ yra užlaikomi iki 

premijinio lošimo pabaigos. 

1.6.2. Jei pasibaigus premijiniam lošimui būgnuose yra bent 4 simboliai „Liūtas“, suteikiamas 

laimėjimas pagal laimėjimų lentelę. 

1.7. Premijinis lošimas „Drakonai“: 

1.7.1. Premijinis lošimas „Drakonai“ suteikiamas tuomet, kai simboliai „Drakonas“  

pasirodo vidurinėje būgnų eilėje ir įskaitomi laimėjimai.  

1.7.2. Premijinio lošimo metu ekrane parodomi 3 drakono kiaušiniai. Lošėjui, pasirinkus 

vieną iš jų, suteikiamas jame slypėjęs laimėjimas.  

1.8. Laimėjimo sumą gausite vieną kartą po pakartotino sukimo, jei žaidėjas laimi pirmu 

sukimu.  

1.9. Laimintys deriniai 

Simbolis ar 

jų derinys 
X9 X8 X7 X6 X5 X4 X3 

 

5000,00 3000,00 1500,00 500,00 300,00 150,00 - 

 

3500,00 2000,00 1100,00 400,00 200,00 100,00 - 

 

2500,00 1200,00 600,00 350,00 180,00 100,00 - 
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Simbolis ar 

jų derinys 
X9 X8 X7 X6 X5 X4 X3 

 

2000,00 1000,00 480,00 240,00 100,00 60,00 - 

 

1800,00 900,00 300,00 120,00 50,00 40,00 - 

 

1500,00 700,00 250,00 100,00 50,00 40,00 - 

 

1200,00 500,00 200,00 80,00 50,00 40,00 - 

 

800,00 300,00 120,00 60,00 30,00 20,00 - 

 

600,00 250,00 100,00 50,00 30,00 20,00 - 

 

300,00 150,00 50,00 30,00 20,00 10,00 - 

 

150,00 100,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 

 

 

2. „BARs&7s“ („BARs&7s“) 

2.1. BARs&7s“ („BARs&7s“) – 3 būgnų, 3 eilių lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį 

derinį. 

2.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR. Maksimali 

laimėjimo suma – 4 000,00 EUR. 

2.3. Vienu metu laimėjimą galima gauti ne daugiau kaip iš 7 laiminčių derinių. 

2.4. Laimėjimas suteikiamas už visus laimingus derinius, surinktus ant būgnų vienu metu, o 

ne už kiekvieną laimintį derinį atskirai. 

2.5. Laimintys deriniai (laimėjimai suteikiami už surinktų laiminčių derinių kiekį) 
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Simbolis ar jų derinys X8 X6 X5 X4 X3 X2 X1 

 

400,00 160,00 80,00 40,00 30,00 20,00 10,00 

 

400,00 160,00 80,00 40,00 30,00 20,00 10,00 

 

 

3. „Juodasis vanagas“ („Black Hawk Deluxe“) 

3.1. „Juodasis vanagas“ („Black Hawk Deluxe“) – 3 būgnų, 3 eilių lošimas, kurio tikslas yra 

išsukti laimintį derinį. 

3.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR. Maksimali 

laimėjimo suma – 5 000,00 EUR. 

3.3. Lošime yra naudojamos 54 laimėjimo eilutės: 27 eilutės ant trijų būgnų skaičiuojant iš 

kairės pusės ir 27 eilutės ant 3 būgnų skaičiuojant iš dešinės pusės.  

3.4. Lošime naudojamas universalus simbolis , kuris pakeičia bet kurį būgno simbolį ir 

padeda sudaryti laimingus derinius. 

3.5. Laimintys deriniai 

Simbolių 

derinys 
X3  

Simbolių 

derinys 
X3  

Simbolių 

derinys 
X3 

 

500,00  

 

200,00  

 

120,00 

 

80,00  

 

60,00  

 

40,00 

 

40,00  

 

20,00  

 

20,00 

3.6. Rizikos lošimas – lošėjas norėdamas padidinti gautą laimėjimą gali dalyvauti rizikos 

lošime ir spėti ar pasirinkta svirtis atvers skylę grindyse ir taip apsaugos nuo skeletų. Lošėjas, 

pasirinkdamas svirtį, laimėjimą gali padidinti du kartus. Rizikos lošime galima dalyvauti iki 7 kartų. 

 

 

4. „Juodasis žirgas“ („Black Horse 

4.1. „Juodasis žirgas“ („Black Horse“) – 3 būgnų, 3 eilių lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį. 

4.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR. Maksimali 

laimėjimo suma – 20 000,00 EUR. 

4.3. Lošimo metu būgnuose pasirodžius žetono simboliui , jis pridedamas prie žetonų 

simbolių stulpelio. Surinkus 9 žetono simbolius suteikiama 15 nemokamų sukimų. 
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4.4. Lošimo metu ne laimėjimo eilutėje pasirodžius 3 pasagos simboliams , suteikiama 

30 nemokamų sukimų. 

4.5. Lošimo metu ne laimėjimo eilutėje pasirodžius 3 juodojo žirgo simboliams , 

suteikiami 45 nemokami sukimai. 

4.6. Nemokamų sukimų metu visi laimėjimai dauginami iš 3.  

4.7. Nemokamų sukimų metu gali būti suteikti papildomi nemokami sukimai. 

4.8. Laimintys deriniai 

Simbolių derinys X3 X2  Simbolių derinys X3 X2 

 

2000,00 100,00  

 

1000,00 32,00 

 

400,00 16,00  

 

80,00 8,00 

 

80,00 8,00  

 

80,00 8,00 

 

8,00 -  

 

8,00 - 

 

4,00 -  

 

3,00 - 

 

4.9. Rizikos lošimas – lošėjas norėdamas padidinti gautą laimėjimą ar jo dalį gali dalyvauti 

rizikos lošime ir spėti užverstos kortos spalvą. Lošėjas, spėdamas užverstos kortos spalvą, laimėjimą 

ar jo dalį gali padidinti du kartus.  

 

 

5. „Degantys būgnai“ („Burning Reels“) 

5.1. „Degantys būgnai“ („Burning Reels“) – 5 būgnų, 3 eilių lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį. 

5.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR. Maksimali 

laimėjimo suma – 25 000,00 EUR. 

5.3. Lošime yra naudojamas universalusis, daugiklio ir išsklaidytasis simbolis. 

5.4. Universalusis simbolis  pakeičia bet kurį būgno simbolį, išskyrus išsklaidytuosius  

ir daugiklio simbolius, ir padeda sudaryti laimingus derinius. 

5.5. Lošimo metu būgnuose be tarpų iš kairės pusės pasirodę 3,4 ar 5 išsklaidytieji simboliai 

 suteikia 10 nemokamų sukimų.  
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5.6. Nemokamų sukimų metu viduriniame būgne pasirodžius daugiklio simboliui 

laimėjimas dvigubinamas. 

5.7. Nemokamų sukimų nesuteikiami papildomi nemokami sukimai. 

5.8. Laimintys deriniai 

Simbolių derinys X5 X4 X3 X2 

 

5000,00 1000,00 80,00 10,00 

 

1000,00 300,00 40,00 - 

 

1000,00 200,00 30,00 5,00 

 

500,00 100,00 25,00 - 

 

250,00 65,00 15,00 5,00 

 

200,00 40,00 10,00 - 

 

200,00 40,00 10,00 - 

 

100,00 20,00 5,00 - 

 

100,00 20,00 5,00 - 

 

100,00 20,00 5,00 - 
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5.9. Rizikos lošimas – lošėjas norėdamas padidinti gautą laimėjimą gali dalyvauti rizikos 

lošime ir spėti, ar ugniagesio gesinamas krūmas išliks nesudegęs. Lošėjas, pasirinkdamas degantį 

krūmą, laimėjimą gali padidinti du kartus. Rizikos lošime galima dalyvauti iki 7 kartų. 

 

 

6. „Kapitonas Ryklys“ („Captain Shark“) 

6.1. „Kapitonas Ryklys“ („Captain Shark“) – 5 būgnų, 3 eilių lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį. 

6.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR. Maksimali 

laimėjimo suma – 90 000,00 EUR. 

6.3. Lošime yra naudojamas universalus ir išsklaidytas simbolis: 

6.3.1. Universalusis simbolis  pakeičia bet kurį būgno simbolį, išskyrus išsklaidytą 

simbolį, ir padeda sudaryti laimingus derinius. Jei laimingame derinyje (išskyrus universalių ir 

išsklaidytų simbolių derinius) yra universalus simbolis, tai laimėjimas dvigubinamas. 

6.3.2. Lošimo metu būgnuose pasirodę 3, 4 ar 5 išsklaidyti simboliai suteikia 

atitinkamai 15, 30 ar 90 nemokamų sukimų.  

6.4. Nemokamų sukimų metu laimėjimai dauginami iš 3. Nemokamų sukimų metu gali būti 

pakartotinai suteikti nemokami sukimai. 

6.5. Laimintys deriniai: 

Simbolių derinys X5 X4 X3 X2 

 

9 000,00 2 500,00 250,00 10,00 

 

10 000,00 400,00 100,00 40,00 

 

750,00 125,00 25,00 2,00 

 

750,00 125,00 25,00 2,00 

 

400,00 100,00 20,00 - 

 

250,00 75,00 15,00 - 
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Simbolių derinys X5 X4 X3 X2 

 

250,00 75,00 15,00 - 

 

125,00 50,00 10,00 - 

 

125,00 50,00 10,00 - 

 

100,00 25,00 5,00 - 

 

100,00 25,00 5,00 - 

 

100,00 25,00 5,00 - 

 

100,00 25,00 5,00 2,00 

6.6. Rizikos lošimas – lošėjas norėdamas padidinti gautą laimėjimą ar jo pusę gali dalyvauti 

rizikos lošime ir spėti užverstos kortos spalvą. Lošėjas, spėdamas užverstos kortos spalvą, laimėjimą 

ar jo pusę gali padidinti du kartus.  

 

 

7. „Kazino ruletė“ („Casino Roulette“) 

7.1. „Kazino ruletė“ („Casino Roulette“) – klasikinis ruletės lošimas. 

7.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR. Maksimali 

laimėjimo suma – 3 600,00 EUR. 

7.3. Pastačius už JUODĄ / RAUDONĄ, MAŽIAU / DAUGIAU UŽ 18, NELYGINIS / 

LYGINIS, laimėjimas išmokamas santykiu 2:1  

7.4. Pastačius už TUZINUS: 1–12, 13–24, 25–36, HORIZONTALŪS STULPELIAI, 

laimėjimai išmokami santykiu 3:1  

7.5. Pastačius už 6 skaičius, laimėjimai išmokami santykiu 6:1  

7.6. Pastačius už 4 skaičius, laimėjimai išmokami santykiu 9:1  

7.7. Pastačius už 3 skaičius, laimėjimai išmokami santykiu 12:1  

7.8. Pastačius už 2 skaičius, laimėjimai išmokami santykiu 18:1  

7.9. Pastačius už 1 skaičių, laimėjimai išmokami santykiu 36:1  

7.10. Trumpai paspauskite mygtuką „Atšaukti statymą“, kad atšauktumėte vėliausią statymą  

7.11. Paspauskite ir kurį laiką palaikykite nuspaudę mygtuką „Atšaukti statymą“, kad 

atšauktumėte visus statymus  
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8. „Katė Kolinas“ („Colin The Cat“) 

8.1. „Katė Kolinas“ („Colin The Cat“) – 5 būgnų, 3 eilių lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį. 

8.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR. Maksimali 

laimėjimo suma – 20 000,00 EUR. 

8.3. 4 mažiausią vertę turintys simboliai gali turėti papildomą premijinio simbolio žymeklį,  

8.4. Laimėjimai už surinktus 4 premijinius simbolius  suteikiami tik tuomet, kai jie 

surenkami horizontalioje laimėjimo linijoje.  

8.5. Jei laimėjimo linijoje surenkami 4 simboliai su premijinio simbolio žymekliu, 

suteikiamas papildomas laimėjimas lygus laimėjimui už 3 premijinių simbolių derinį. 

8.6. Laimintys deriniai 

Simbolių derinys X4 X3 

 

2 000,00 200,00 

 

- 80,00 

 

- 80,00 

 

- 80,00 

 

- 80,00 

 

- 40,00 

 

- 40,00 

 

- 40,00 
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Simbolių derinys X4 X3 

 

- 40,00 

 

 

9. „Korida Romantika“ („Corrida Romance Deluxe“) 

9.1. „Korida Romantika“ („Corrida Romance Deluxe“) – 5 būgnų, 3 eilių lošimas, kurio 

tikslas yra išsukti laimintį derinį. 

9.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR. Maksimali 

laimėjimo suma – 50 000,00 EUR. 

9.3. Lošime yra naudojamas universalus, išsklaidytas ir daugiklio simbolis. 

9.4. Universalusis simbolis  pakeičia bet kurį būgno simbolį, išskyrus išsklaidytus ir 

daugiklio simbolius, ir padeda sudaryti laimingus derinius. 

9.5. Lošimo metu būgnuose be tarpų iš kairės pusės pasirodę 3,4 ar 5 išsklaidytieji simboliai 

 suteikia 10 nemokamų sukimų.  

9.6. Nemokamų sukimų metu viduriniame būgne pasirodžius daugiklio simboliui  

laimėjimas dvigubinamas. 

9.7. Nemokamų sukimų nesuteikiami papildomi nemokami sukimai. 

9.8. Laimintys deriniai 

Simbolių derinys X5 X4 X3 X2 

 

5 000,00 1 000,00 50,00 10,00 

 

400,00 100,00 40,00 - 

 

1 000,00 200,00 30,00 5,00 

 

200,00 75,00 20,00 5,00 

 

150,00 50,00 15,00 5,00 
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Simbolių derinys X5 X4 X3 X2 

 

100,00 50,00 15,00 5,00 

 

100,00 40,00 10,00 - 

 

50,00 20,00 5,00 - 

 

50,00 20,00 5,00 - 

 

50,00 20,00 5,00 - 

 

9.9. Rizikos lošimas – lošėjas norėdamas padidinti gautą laimėjimą gali dalyvauti rizikos 

lošime ir spėti į kurią pusę bėgs jautis. Lošėjas, pasirinkdamas pusę, laimėjimą gali padidinti du 

kartus. Rizikos lošime galima dalyvauti iki 7 kartų. 

 

 

10. „Dinozauro būgnai 81“ („Dino Reels 81“) 

10.1. „Dinozauro būgnai 81“ („Dino Reels 81“) – 4 būgnų, 3 eilių lošimas, kurio tikslas yra 

išsukti laimintį derinį. 

10.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR. 

Maksimali laimėjimo suma – 12 000,00 EUR. 

10.3. Lošimo metu būgnuose pasirodęs universalus simbolis  pakeičia bet kurį būgno 

simbolį ir padidina laiminčiu eilučių kiekį iki 81. 

10.4. Laimintys deriniai: 

Simbolių 

derinys 
X4  

Simbolių 

derinys 
X4  

Simbolių 

derinys 
X4 

 

1 200,00  

 

600,00  

 

120,00 

 

100,00  

 

80,00  

 

20,00 
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Simbolių 

derinys 
X4  

Simbolių 

derinys 
X4  

Simbolių 

derinys 
X4 

 

20,00  

 

10,00  

 

10,00 

10.5. Rizikos lošimas – lošėjas norėdamas padidinti gautą laimėjimą gali dalyvauti rizikos 

lošime ir spėti, už kurių vartų slepiasi mėsos gabalas. Lošėjas, atspėdamas vartus, laimėjimą gali 

padidinti du kartus. Rizikos lošime galima dalyvauti iki 7 kartų. 

 

 

11. „Dvigubi tigrai“ („Double Tigers“) 

11.1. „Dvigubi tigrai“ („Double Tigers“) – 3 būgnų, 3 eilių lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį. 

11.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR. 

Maksimali laimėjimo suma – 4 000,00 EUR. 

11.3. Vienu metu laimėjimą galima gauti ne daugiau kaip iš 7 laiminčių derinių. 

11.4. Laimėjimas suteikiamas už visus laimingus derinius, surinktus ant būgnų vienu metu, o 

ne už kiekvieną laimintį derinį atskirai. 

11.5. Laimintys deriniai (laimėjimai suteikiami už surinktų laiminčių derinių kiekį) 

Simbolis ar jų derinys X8 X6 X5 X4 X3 X2 X1 

 

400,00 160,00 80,00 40,00 30,00 20,00 10,00 

 

400,00 160,00 80,00 40,00 30,00 20,00 10,00 

11.6. Rizikos lošimas – lošimas, kurio metu esamą laimėjimą galima padidinti 2 kartus. 

11.6.1. Lošėjas dalyvaudamas rizikos lošime turi spėti užverstos kortos spalvą. laimėjimas 

padidinamas du kartus.  

11.6.2. Lošėjas dalyvaudamas rizikos lošime turi spėti, kuri puodynė In ir Jang ženklą pavers 

auksiniu. Jei lošėjas atspėja, laimėjimas padidinamas du kartus.  

11.7. Rizikos lošime galima dalyvauti iki 7 kartų. 

 

 

12. „Drakulos pilis“ („Dracula's Castle“) 

12.1. „Drakulos pilis“ („Dracula's Castle“) – 5 būgnų, 3 eilių lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį. 

12.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR. 

Maksimali laimėjimo suma – 100 000,00 EUR. 

12.3. Universalusis simbolis  pakeičia bet kurį būgno simbolį ir padeda sudaryti 

laimingus derinius. Jei universalus simbolio pagalba sudaromas laimingas derinys, tai simbolis 

išsiplečia per visą būgną. 

12.4. Jei 3, 4 ar 5 būgnai, skaičiuojant iš kairės į dešinę, yra užpildyti tik 9, 10, J ar Q 

simboliais, tai gautas laimėjimas dauginamas atitinkamai iš 3, 4 ar 5  

12.5. Siena iš 3, 4, ar 5 stulpelių 9, 10, J ar Q simbolių iš kairės į dešinę daugina laimėjimą 

atitinkamai x3, 4 ar 5.  
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12.6. Kiekvieno naujo žaidimo metu reikia atlikti vieną statymą  

12.7. Laimintys deriniai 

Simbolių derinys X5 X4 X3 X2 

 

10 000,00 - - - 

 

2 500,00 800,00 200,00 40,00 

 

1 250,00 400,00 100,00 20,00 

 

400,00 200,00 100,00 - 

 

200,00 100,00 50,00 - 

 

160,00 80,00 40,00 - 

 

80,00 40,00 20,00 - 

 

50,00 40,00 20,00 - 

 

40,00 20,00 10,00 - 

 

40,00 20,00 10,00 - 

 

40,00 20,00 10,00 - 
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Simbolių derinys X5 X4 X3 X2 

 

40,00 20,00 10,00 - 

 

12.8. Rizikos lošimas – lošimas, kurio metu esamą laimėjimą galima padidinti 2 kartus. 

12.8.1. Lošėjas dalyvaudamas rizikos lošime turi spėti užverstos kortos spalvą. laimėjimas 

padidinamas du kartus.  

12.8.2. Lošėjas dalyvaudamas rizikos lošime turi spėti, kuri taurė užpildyta krauju . Jei lošėjas 

atspėja, laimėjimas padidinamas du kartus.  

12.9. Rizikos lošime galima dalyvauti iki 7 kartų. 

 

 

13. „Feniksas lošia 27“ („Fenix Play 27 Deluxe“)  

13.1. „Feniksas lošia 27“ – 3 būgnų, 3 eilių, 27 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra 

išsukti laimintį derinį. 

13.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR. 

Maksimali laimėjimo suma – 16 000,00 EUR. 

13.3. Universalusis simbolis  pakeičia bet kurį simbolį ir padeda sudaryti laimingus 

derinius. 

13.4. Laimintys deriniai: 

Simbolių derinys X3 

 

1 600,00 

 

800,00 

 

400,00 

,  

80,00 

, ,  

40,00 

, ,  

20,00 
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Simbolių derinys X3 

, ,  

10,00 

 

13.5. Lošimo metu visus būgnus užpildžius vienodais simboliais, laimėjimas padidinamas 3 

kartus. 

13.6. Rizikos lošimas – lošėjas, norėdamas padidinti gautą laimėjimą, gali dalyvauti rizikos 

lošime ir spėti, kuriame kiaušinyje slepiasi feniksas. Jei lošėjas atspėja, laimėjimas padidinamas du 

kartus. Rizikos lošime galima dalyvauti iki 7 kartų. 

 

 

14. „Feniksas lošia“ („Fenix Play Deluxe“) 

14.1. „Feniksas lošia“ – 3 būgnų, 3 eilių, 5 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį. 

14.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR. 

Maksimali laimėjimo suma – 7 500,00 EUR. 

14.3. Laimintys deriniai: 

Simbolių derinys X3 

 

750,00 

 

500,00 

 

300,00 

 

200,00 

,  

100,00 

,  

50,00 

 

14.4. Rizikos lošimas – lošėjas, norėdamas padidinti gautą laimėjimą, gali dalyvauti rizikos 

lošime ir spėti, iš kurios pelenų krūvos prisikels feniksas. Jei lošėjas atspėja, laimėjimas padidinamas 

du kartus. Rizikos lošime galima dalyvauti iki 7 kartų. 
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15. „Futbolo manija“ („Football Mania Deluxe“) 

15.1. „Futbolo manija“ – 3 būgnų, 3 eilių lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 

15.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR. 

Maksimali laimėjimo suma – 100 000,00 EUR. 

15.3. Visi laimėjimai mokami už to pačio simbolio kombinacijas. 

15.4. Po būgnų sukimo automatiškai užlaikomas geriausias simbolių rinkinys. Lošėjas gali 

keisti užlaikomus simbolius. 

15.5. Futbolo kamuolio premijinis lošimas. Kai futbolo kamuolio simbolis pasirodo būgne, 

tai futbolo kamuolio premijinio lošimo lentelėje jis pažymimas. Kai užpildoma ši lentelė, tai kitame 

būgnų sukime, kuriame surenkami 3 futbolo kamuolio simboliai, suteikiami papildomi 9 sukimai, o 

surinkti futbolo kamuoliai lieka savo vietose. Jei pasibaigus papildomiems sukimams būgnuose yra 

bent 4 futbolo kamuolio simboliai, tai laimimas atitinkamos vertės prizas. 

15.6. Futbolo loterijos premijinis lošimas suteikiamas, kuomet vidurinėse būgnų linijoje 

pasirodo 3 futbolo loterijos bilietų simboliai . Lošėjas turi pasirinkti vieną iš trijų bilietų. 

Pasirinktas bilietas suteikia tam tikros vertės laimėjimą. 

15.7. Laimintys deriniai: 

Simbolių 

derinys 
X9 X8 X7 X6 X5 X4 X3 

 

5 000,00 3 000,00 1 500,00 500,00 300,00 150,00 - 

 

3 500,00 2 000,00 1 100,00 400,00 200,00 100,00 - 

 

2 500,00 1 200,00 600,00 350,00 180,00 100,00 - 

 

2 000,00 1 000,00 480,00 240,00 100,00 60,00 - 

 

1 800,00 900,00 300,00 120,00 50,00 40,00 - 

 

1 500,00 700,00 250,00 100,00 50,00 40,00 - 

 

1 200,00 500,00 200,00 80,00 50,00 40,00 - 
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Simbolių 

derinys 
X9 X8 X7 X6 X5 X4 X3 

 

800,00 300,00 120,00 60,00 30,00 20,00 - 

 

600,00 250,00 100,00 50,00 30,00 20,00 - 

 

300,00 150,00 50,00 30,00 20,00 10,00 - 

 

150,00 100,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 

15.8. Rizikos lošimas – lošėjas, norėdamas padidinti gautą laimėjimą, gali dalyvauti rizikos 

lošime ir spėti, į kurią vartų pusę pavyks įmušti įvartį. Jei lošėjas atspėja, laimėjimas padidinamas du 

kartus. Rizikos lošime galima dalyvauti iki 7 kartų. 

 

 

16. „Vaisių fiesta“ („Fruit Fiesta“) 

16.1. „Vaisių fiesta“ („Fruit Fiesta“) – 5 būgnų, 3 eilių, 20 laimėjimo linijų lošimas, kurio 

tikslas yra išsukti laimintį derinį. 

16.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR. 

Maksimali laimėjimo suma – 200 000,00 EUR. 

16.3. Universalusis simbolis  pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus išsklaidytąjį simbolį 

, ir padeda sudaryti laimingus simbolių derinius. 

16.4. Laimėjimai už išsklaidytuosius simbolius išmokami nepaisant laimėjimo linijų. 

16.5. Laimintys deriniai: 

Simbolių derinys X15 X5 X4 X3 

 

40 000,00 2 000,00 400,00 40,00 

 

- 10 000,00 800,00 200,00 

 

- 500,00 80,00 20,00 
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Simbolių derinys X15 X5 X4 X3 

 

- 250,00 40,00 20,00 

 

- 250,00 40,00 20,00 

 

- 120,00 20,00 10,00 

 

- 120,00 20,00 10,00 

 

- 120,00 20,00 10,00 

 

16.6. Rizikos lošimas – lošėjas, norėdamas padidinti gautą laimėjimą, gali dalyvauti rizikos 

lošime ir spėti, iš kurios Pinatos pasirodys lošimo simbolis. Jei lošėjas atspėja, laimėjimas 

padidinamas du kartus. Rizikos lošime galima dalyvauti iki 7 kartų. 

 

 

17. „Vaisiai pirmyn bananai“ („Fruits Go Bananas“) 

17.1. „Vaisiai pirmyn bananai“ – 5 būgnų, 3 eilių 5 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra 

išsukti laimintį derinį. 

17.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR. 

Maksimali laimėjimo suma – 20 000,00 EUR. 

17.3. Universalusis simbolis  pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus išsklaidytąjį simbolį 

 ir padeda sudaryti laimingus simbolių derinius. Jei Universalaus simbolio pagalba sudaromas 

laimingas simbolių derinys, tai laimėjimas dvigubinamas. 

17.4. Laimėjimai už išsklaidytuosius simbolius išmokami nepaisant laimėjimo linijų. Lošimo 

metu būgnuose surinkus 3, 4 ar 5 išsklaidytuosius simbolius suteikiama atitinkamai 10, 20 ar 30 

nemokamų sukimų.  

17.5. Nemokami sukimai vykdomi naudojant pradinio lošimo mokėjimo linijas. Nemokamų 

sukimų metu galima gauti papildomus nemokamus sukimus. 

17.6. Laimintys deriniai: 

Simbolių derinys X5 X4 X3 X2 

 

2 000,00 1 000,00 100,00 20,00 
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Simbolių derinys X5 X4 X3 X2 

 

200,00 100,00 40,00 20,00 

 

1 500,00 300,00 60,00 10,00 

 

1 000,00 200,00 40,00 10,00 

 

300,00 150,00 30,00 - 

 

200,00 100,00 20,00 - 

 

100,00 50,00 10,00 - 

 

100,00 50,00 10,00 - 

 

50,00 20,00 4,00 - 

 

50,00 20,00 4,00 - 

 

20,00 10,00 2,00 - 

 

20,00 10,00 2,00 - 

17.7. Rizikos lošimas – lošėjas, norėdamas padidinti gautą laimėjimą, gali dalyvauti rizikos 

lošime ir spėti, kuris baseinas yra pilnas vandens. Jei lošėjas atspėja, laimėjimas padidinamas du 

kartus. Rizikos lošime galima dalyvauti iki 7 kartų. 
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18. „Vaisių manija“ („Fruit Mania Deluxe“) 

18.1. „Vaisių manija“ – 3 būgnų, 3 eilių lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį derinį. 

18.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR. 

Maksimali laimėjimo suma – 100 000,00 EUR. 

18.3. Visi laimėjimai mokami už to pačio simbolio kombinacijas. 

18.4. Po būgnų sukimo automatiškai užlaikomas geriausias simbolių rinkinys. Lošėjas gali 

keisti užlaikomus simbolius. 

18.5. Deimanto premijinis lošimas. Kai deimanto simbolis pasirodo būgne, tai jis pažymimas 

Deimanto premijinio lošimo lentelėje. Kai užpildoma ši lentelė, tai kitame būgnų sukime, kuriame 

surenkami 3 deimanto simboliai, suteikiami papildomi 9 sukimai, o surinkti deimanto simboliai lieka 

savo vietose. Jei pasibaigus papildomiems sukimams būgnuose yra bent 4 deimanto simboliai, tai 

laimimas atitinkamos vertės prizas. 

18.6. Loterijos premijinis lošimas suteikiamas, kuomet vidurinėse būgnų linijoje pasirodo 3 

loterijos bilietų simboliai . Lošėjas turi pasirinkti vieną iš trijų bilietų. Pasirinktas bilietas 

suteikia tam tikros vertės laimėjimą. 

18.7. Laimintys deriniai: 

Simbolių 

derinys 
X9 X8 X7 X6 X5 X4 X3 

 

5 000,00 3 000,00 1 500,00 500,00 300,00 150,00 - 

 

3 500,00 2 000,00 1 100,00 400,00 200,00 100,00 - 

 

2 500,00 1 200,00 600,00 350,00 180,00 100,00 - 

 

2 000,00 1 000,00 480,00 240,00 100,00 60,00 - 

 

1 800,00 900,00 300,00 120,00 50,00 40,00 - 

 

1 500,00 700,00 250,00 100,00 50,00 40,00 - 

 

1 200,00 500,00 200,00 80,00 50,00 40,00 - 
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Simbolių 

derinys 
X9 X8 X7 X6 X5 X4 X3 

 

800,00 300,00 120,00 60,00 30,00 20,00 - 

 

600,00 250,00 100,00 50,00 30,00 20,00 - 

 

300,00 150,00 50,00 30,00 20,00 10,00 - 

 

150,00 100,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 

18.8. Rizikos lošimas – lošėjas, norėdamas padidinti gautą laimėjimą, gali dalyvauti rizikos 

lošime ir spėti, kuria puse pasisuks diskas su jo centre esančia žvaigžde. Jei lošėjas atspėja, laimėjimas 

padidinamas du kartus. Rizikos lošime galima dalyvauti iki 7 kartų. 

 

 

19. „Didžioji magijos knyga“ („Great Book of Magic Deluxe“) 

19.1. „Didžioji magijos knyga“ – 5 būgnų, 3 eilių, 20 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas 

yra išsukti laimintį derinį. 

19.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR. 

Maksimali laimėjimo suma – 25 200,00 EUR. 

19.3. Išsklaidytasis simbolis  pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus premijinio lošimo 

simbolį nemokamų sukimų metu, jei laiminčioje linijoje nėra 5 išsklaidytųjų simbolių, ir padeda 

sudaryti laimingus simbolių derinius. Jei Universalaus simbolio pagalba sudaromas laimingas 

simbolių derinys, tai laimėjimas dvigubinamas. 

19.4. Laimėjimai už išsklaidytuosius simbolius išmokami nepaisant laimėjimo linijų. Lošimo 

metu būgnuose iš kairės pusės be tarpų surinkus 3, 4 ar 5 išsklaidytuosius simbolius suteikiama 10 

nemokamų sukimų.  

19.5. Nemokamų sukimų pradžioje atsitiktinai parenkamas premijinio lošimo simbolis, kuris 

gali išsiplėsti per visą būgną ir taip sudaryti laiminčius derinius. Nemokamų sukimų metu gali būti 

suteikti papildomi nemokami sukimai.  

19.6. Laimintys deriniai: 

Simbolių derinys X5 X4 X3 X2 

 

5 000,00 1 000,00 100,00 10,00 

 

2 000,00 400,00 40,00 5,00 
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Simbolių derinys X5 X4 X3 X2 

,  

750,00 100,00 30,00 5,00 

 

4 000,00 400,00 40,00 - 

,  

150,00 40,00 5,00 - 

, ,  

100,00 25,00 5,00 - 

19.7. Rizikos lošimas – lošėjas, norėdamas padidinti gautą laimėjimą, gali dalyvauti rizikos 

lošime ir spėti, kokios spalvos (raudonos ar mėlynos) tirpalo reikia, kad būtų sėkmingai atliktas 

burtas. Jei lošėjas atspėja, laimėjimas padidinamas du kartus. Rizikos lošime galima dalyvauti iki 7 

kartų. 

 

 

20. „Šiurpioji ligoninė“ („Haunted Hospital“) 

20.1. „Šiurpioji ligoninė“ – 3 būgnų, 3 eilių, 27 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra 

išsukti laimintį derinį. 

20.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR. 

Maksimali laimėjimo suma – 50 000,00 EUR. 

20.3. Universalusis simbolis  pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus paslaptingąjį simbolį 

 ir išsklaidytąjį simbolį  ir padeda sudaryti laimingus simbolių derinius. 

20.4. 3 paslaptingieji simboliai, išsisklaidę ant būgnų, suteikia atsitiktinės vertės prizą. 

20.5. 3 išsklaidytieji simboliai, išsisklaidę ant būgnų, suteikia 9 nemokamus sukimus.  

20.6. Laimintys deriniai: 

Simbolių derinys X3 

 

10,00 – 5 000,00 

 

1 600,00 
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Simbolių derinys X3 

 

800,00 

 

400,00 

,  

80,00 

, ,  

40,00 

, ,  

20,00 

, ,  

10,00 

20.7. Rizikos lošimas – lošėjas, norėdamas padidinti gautą laimėjimą, gali dalyvauti rizikos 

lošime ir spėti, kurios durys veda į laisvę. Jei lošėjas atspėja, laimėjimas padidinamas du kartus. 

Rizikos lošime galima dalyvauti iki 7 kartų. 

 

 

21. „Manga“ vidurinė mokykla“ („High school Manga“) 

21.1. „Manga“ vidurinė mokykla“– 3 būgnų, 3 eilių, 5 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas 

yra išsukti laimintį derinį. 

21.2. Minimali statymo suma – 0,05 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR. 

Maksimali laimėjimo suma – 15 000,00 EUR. 

21.3. Lošimo metu surinkus 9 vienodus simbolius, laimėjimas dvigubinamas. 

21.4. Laimintys deriniai: 

Simbolių derinys X3 

 

1 500,00 

 

200,00 
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Simbolių derinys X3 

 

80,00 

    

40,00 

 

10,00 

21.5. Rizikos lošimas – lošėjas, norėdamas padidinti gautą laimėjimą, gali dalyvauti rizikos 

lošime ir spėti, kurioje spintelėje slepiasi gėlių puokštė. Jei lošėjas atspėja, laimėjimas padidinamas 

du kartus. Rizikos lošime galima dalyvauti iki 7 kartų. 

 

 

22. „Greitkelis į pragarą“ („Highway to Hell Deluxe“) 

22.1. „Greitkelis į pragarą“ – 5 būgnų, 3 eilių, 5 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra 

išsukti laimintį derinį. 

22.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR. 

Maksimali laimėjimo suma – 50 000,00 EUR. 

22.3. Universalusis simbolis  pakeičia bet kurį simbolį ir padeda sudaryti laimingus 

simbolių derinius. Universalus simbolis gali išsiplėsti per visą būgną ir taip sudaryti papildomus 

laiminčius derinius. 

22.4. Lošimo metu iš kairės pusės 3, 4 ar 5 būgnus užpildžius tais pačiais , ,  

ar  simboliais laimėjimas padidinamas atitinkamai iš 3, 4 ar 5 kartus. 

22.5. Laimintys deriniai: 

Simbolių derinys X5 X4 X3 X2 

 

10 000,00 - - - 

 

2 500,00 800,00 200,00 40,00 

 

1 250,00 400,00 100,00 20,00 
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Simbolių derinys X5 X4 X3 X2 

 

400,00 200,00 100,00 - 

 

200,00 100,00 50,00 - 

 

160,00 80,00 40,00 - 

  

80,00 40,00 20,00 - 

 

40,00 20,00 10,00 - 

22.6. Rizikos lošimas – lošėjas, norėdamas padidinti gautą laimėjimą, gali dalyvauti rizikos 

lošime ir spėti, kuri mergina pavirs į merginą iš pragaro. Jei lošėjas atspėja, laimėjimas padidinamas 

du kartus. Rizikos lošime galima dalyvauti iki 7 kartų. 

 

 

23. „Karštas 777“ („Hot 777 Deluxe“) 

23.1. „Karštas 777“ – 3 būgnų, 3 eilių, 5 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį. 

23.2. Minimali statymo suma – 0,05 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR. 

Maksimali laimėjimo suma – 20 000,00 EUR. 

23.3. Lošimo metu būgnuose pasirodžius simboliui „Karštas septynetas“  suteikiamas 

šovinys, kuris įdedamas į „Karštųjų sukimų“ diržą. Užpildžius diržą, t. y. surinkus 10 šovinių, ir 

būgnuose pasirodžius simboliui „Karštas septynetas“ bus suteikta 10 nemokamų sukimų. 

Nemokamuose sukimuose laimėjimas priklauso nuo surinktų simbolių „Karštas septynetas“ 

skaičiaus. 

23.4. Laimintys deriniai: 

Simbolių derinys X3 X2 

 

2 000,00 100,00 

 

1 000,00 32,00 
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Simbolių derinys X3 X2 

 

400,00 16,00 

 

80,00 8,00 

 

8,00 - 

  

4,00 - 

23.5. Rizikos lošimas – lošėjas, norėdamas padidinti gautą laimėjimą, gali dalyvauti rizikos 

lošime ir spėti, kuriame maiše slepiasi šerifo ženklas. Jei lošėjas atspėja, laimėjimas padidinamas du 

kartus. Rizikos lošime galima dalyvauti iki 7 kartų. 

 

 

24. „Karštas vakarėlis“ („Hot Party Deluxe“) 

24.1. „Karštas vakarėlis“ – 5 būgnų, 3 eilių, 20 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra 

išsukti laimintį derinį. 

24.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR. 

Maksimali laimėjimo suma –25 000,00 EUR. 

24.3. Laimėjimai už išskaidytuosius simbolius  išmokami tais atvejais, kai simboliai 

pasirodo gretimuose būgnuose pradedant nuo kairiausiojo, tačiau nebūtinai laimėjimo linijose. 

24.4. Laimintys deriniai: 

Simbolių derinys X5 X4 X3 X2 

 

5 000,00 1 000,00 100,00 - 

 

1 000,00 200,00 40,00 - 

  

500,00 200,00 50,00 - 

   

200,00 50,00 20,00 - 
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Simbolių derinys X5 X4 X3 X2 

 

200,00 50,00 20,00 5,00 

24.5. Rizikos lošimas – lošėjas, norėdamas padidinti gautą laimėjimą, gali dalyvauti rizikos 

lošime ir spėti, kuri palmės šaka slepia taurę gėrimo. Jei lošėjas atspėja, laimėjimas padidinamas du 

kartus. Rizikos lošime galima dalyvauti iki 7 kartų. 

 

 

25. „Alkanas ryklys“ („Hungry Shark“) 

25.1. „Alkanas ryklys“ – 5 būgnų, 3 eilių, 20 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį. 

25.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR. 

Maksimali laimėjimo suma – 25 000,00 EUR. 

25.3. Išsklaidytasis simbolis pakeičia bet kurį simbolį išskyrus premijinio lošimo 

simbolį nemokamuose sukimuose. Lošimo metu iš eilės einančiuose būgnuose, pradedant 

kairiausiuoju, pasirodę 3 išsklaidytieji simboliai suteikia 10 nemokamų sukimų. 

25.4. Nemokamų sukimų pradžioje lošėjas pasirenka atsitiktinė premijinį simbolį. Nemokamų 

sukimų metu premijinis simbolis gali išsiplėsti per visą būgną ir taip sudaryti laiminčius derinius. 

25.5. Nemokamų sukimų metu galima laimėti papildomus nemokamus sukimus. 

25.6. Laimintys deriniai: 

Simbolių derinys X5 X4 X3 X2 

 

- 5 000,00 1 000,00 100,00 

 

4 000,00 400,00 40,00 - 

 

2 000,00 400,00 40,00 5,00 

 

750,00 100,00 30,00 5,00 

 

150,00 40,00 5,00 - 

 

100,00 25,00 5,00 - 
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25.7. Rizikos lošimas – lošėjas, norėdamas padidinti gautą laimėjimą, gali dalyvauti rizikos 

lošime ir spėti, kurioje plausto pusėje užkibs žuvis. Jei lošėjas atspėja, laimėjimas padidinamas du 

kartus. Rizikos lošime galima dalyvauti iki 7 kartų. 

 

 

26. „Miške“ („In The Forest“) 

26.1. „Miške“ – 5 būgnų, 3 eilių, 20 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti laimintį 

derinį. 

26.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR. 

Maksimali laimėjimo suma – 25 000,00 EUR. 

26.3. Universalus simbolis  pakeičia bet kurį būgno simbolį, išskyrus išsklaidytuosius 

 ir daugiklio  simbolius, ir padeda sudaryti laimingus derinius. 

26.4. Lošimo metu iš eilės einančiuose būgnuose, pradedant kairiausiuoju, pasirodę 3, 4 arba 

5 išsklaidytieji simboliai suteikia 10 nemokamų sukimų. 

26.5. Nemokamų sukimų metu viduriniame būgne pasirodžius daugiklio simboliui laimėjimas 

dvigubinamas. 

26.6. Nemokamų sukimų metu nėra galimybės laimėti papildomus nemokamus sukimus. 

26.7. Laimintys deriniai: 

Simbolių derinys X5 X4 X3 X2 

 

5 000,00 1 000,00 80,00 10,00 

 

1 000,00 300,00 40,00 - 

 

1 000,00 200,00 30,00 5,00 

 

500,00 100,00 25,00 5,00 

 

250,00 65,00 15,00 5,00 

  

200,00 40,00 10,00 - 

   

100,00 20,00 5,00 - 
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26.8. Rizikos lošimas – lošėjas, norėdamas padidinti gautą laimėjimą, gali dalyvauti rizikos 

lošime ir spėti, kuriame krūme slypi išgyvenimui reikalingas daiktas. Jei lošėjas atspėja, laimėjimas 

padidinamas du kartus. Rizikos lošime galima dalyvauti iki 7 kartų. 

 

 

27. „Džekas užlaiko“ („Jack on Hold“) 

27.1. „Džekas užlaiko“ – 3 būgnų, 3 eilių, 5 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį. 

27.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR. 

Maksimali laimėjimo suma – 5 000,00 EUR. 

27.3. Universalus simbolis  pakeičia bet kurį būgno simbolį ir padeda sudaryti laimingus 

derinius. Jei 3 universalūs simboliai išsidėsto laimėjimo linijoje, tai laikoma, kad jie pakeitė simbolius 

Raudonas jautis.  

27.4. Jei Universalus simbolis padeda sudaryti laimingą darinį, tai kitame lošime tokia eilutė 

lieka stovėti savo vietoje. 

27.5. Lošimo metu būgnuose išsidėsčius vienodos rūšies simboliams, gautas laimėjimas yra 

dvigubinamas. 

27.6. Laimintys deriniai: 

Simbolių 

derinys 
X4  

Simbolių 

derinys 
X4  

Simbolių 

derinys 
X4 

 

500,00  

 

200,00  

 

140,00 

 

80,00  

 

40,00  

 

20,00 

 

10,00       

27.7. Rizikos lošimas – lošėjas, norėdamas padidinti gautą laimėjimą, gali dalyvauti rizikos 

lošime ir spėti, kokios spalvos korta atsivers. Jei lošėjas atspėja, laimėjimas padidinamas du kartus. 

Rizikos lošime galima dalyvauti iki 7 kartų. 

 

 

28. „Džeko pasivažinėjimas“ („Jack's Ride“) 

28.1. „Džekas pasivažinėjimas“ – 3 būgnų, 3 eilių, 27 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas 

yra išsukti laimintį derinį. 

28.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR. 

Maksimali laimėjimo suma – 1 200,00 EUR. 

28.3. Lošime naudojama stumtelėjimo funkcija, kuri pasuka būgną atgal per 1, 2 ar 3 

simbolius, kad būtų sudarytas geriausias įmanomas laimintis derinys. 

28.4. Laimintys deriniai: 
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Simbolių 

derinys 
X4  

Simbolių 

derinys 
X4  

Simbolių 

derinys 
X4 

 

120,00  

 

60,00  

 

50,00 

 

40,00  

 

30,00  

 

20,00 

 

20,00  

 

10,00  

 

10,00 

 

10,00  

 

10,00  

 

10,00 

 

10,00       

28.5. Rizikos lošimas – lošėjas, norėdamas padidinti gautą laimėjimą, gali dalyvauti rizikos 

lošime ir spėti, kuri mergina sutiks sėsti į automobilį. Jei lošėjas atspėja, laimėjimas padidinamas du 

kartus. Rizikos lošime galima dalyvauti iki 7 kartų. 

 

 

29. „Jackpot statybininkai“ („Jackpot Builders“) 

29.1. „Jackpot statybininkai“ – 4 būgnų, 3 eilių, 7 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra 

išsukti laimintį derinį. 

29.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR. 

Maksimali laimėjimo suma – 25 000,00 EUR. 

29.3. Universalusis simbolis  pakeičia bet kurį būgno simbolį, išskyrus paslaptingąjį 

 ir išsklaidytuosius  simbolius, ir padeda sudaryti laimingus derinius. 

29.4. Jei universalus simbolis padeda sudaryti laimingą simbolių derinį, tai gautas laimėjimas 

dvigubinamas. 

29.5. Įskaičius visus laimėjimus, simboliai, sudarę laimingus derinius, pranyksta, o į jų vietą 

įkrenta aukščiau buvę simboliai ir suteikia dar vieną galimybę laimėti. 

29.6. Būgnus užpildžius vienodais simboliais, laimėjimas dvigubinamas. 

29.7. Būgne pasirodžius 3 ar 4 išsklaidytiems simboliams suteikiama atitinkamai 15 ar 30 

nemokamų premijinių sukimų. 

29.8. Būgne pasirodžius 3 ar 4 paslaptingiems simboliams suteikia galimybę atitinkamai 

laimėti 10 – 50 x ar 50 – 200 x statymo sumos. 

29.9. Laimintys deriniai: 
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Simbolių derinys X4 X3 

 

2 500,00 500,00 

 

250,00 – 1 000,00 50,00 – 250,00 

 

200,00 100,00 

 

100,00 40,00 

  

40,00 20,00 

  

20,00 10,00 

 

29.10. Rizikos lošimas – lošimas, kurio metu esamą laimėjimą galima padidinti 2 kartus. 

29.10.1. Lošėjas dalyvaudamas rizikos lošime turi spėti užverstos kortos spalvą. laimėjimas 

padidinamas du kartus.  

29.10.2. Lošėjas dalyvaudamas rizikos lošime turi spėti, kuris sprogdiklis susprogdins pastatą. 

Jei lošėjas atspėja, laimėjimas padidinamas du kartus.  

29.11. Rizikos lošime galima dalyvauti iki 7 kartų. 

 

 

30. „Sultingi būgnai“ („Juicy Reels“) 

30.1. „Sultingi būgnai“ – 6 būgnų, 3 eilių, 20 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį. 

30.2. Minimali statymo suma – 0,02 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR. 

Maksimali laimėjimo suma – 5 000,00 EUR. 

30.3. Universalusis simbolis  pakeičia bet kurį būgno simbolį, išskyrus išsklaidytuosius 

 simbolius, ir padeda sudaryti laimingus derinius. 

30.4. Būgnuose pasirodę 3, 4, 5 ar 6 išsklaidytieji simboliai suteikia atitinkamai 15, 20, 25 ar 

30 nemokamų sukimų.  

30.5. Nemokamų sukimų metu gauti laimėjimai trigubinami. 

30.6. Nemokamų sukimų metu galima laimėti papildomus nemokamus sukimus. 

30.7. Laimintys deriniai: 
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Simbolių derinys X6 X5 X4 X3 

 

1 000,00 500,00 200,00 100,00 

 

200,00 150,00 100,00 50,00 

 

500,00 200,00 100,00 50,00 

 

350,00 160,00 80,00 40,00 

 

200,00 80,00 40,00 20,00 

 

100,00 40,00 20,00 10,00 

 

60,00 30,00 10,00 5,00 

 

60,00 20,00 10,00 5,00 

 

 

31. „Šokinėjantys vaisiai“ („Jumping Fruits“) 

31.1. „Šokinėjantys vaisiai“ – 3 būgnų, 3 eilių, 27 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra 

išsukti laimintį derinį. 

31.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR. 

Maksimali laimėjimo suma – 1 200,00 EUR. 

31.3. Lošime naudojama stumtelėjimo funkcija, kuri pasuka būgną atgal per 1, 2 ar 3 

simbolius, kad būtų sudarytas geriausias įmanomas laimintis derinys. 

31.4. Laimintys deriniai: 

Simbolių derinys X3 

 

120,00 
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Simbolių derinys X3 

 

60,00 

 

50,00 

 

40,00 

 

30,00 

  

20,00 

      

10,00 

 

31.5. Rizikos lošimas – lošėjas, norėdamas padidinti gautą laimėjimą, gali dalyvauti rizikos 

lošime ir spėti, už kurio lapo slepiasi vaisius. Jei lošėjas atspėja, laimėjimas padidinamas du kartus. 

Rizikos lošime galima dalyvauti iki 7 kartų. 

 

 

32. „Laimingi būgnai“ („Lucky Reels“) 

32.1. „Laimingi būgnai“ – 3 būgnų, 3 eilių, 20 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra 

išsukti laimintį derinį. 

32.2. Minimali statymo suma – 0,20 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR. 

Maksimali laimėjimo suma – 2 500,00 EUR. 

32.3. Universalusis simbolis  pakeičia bet kurį būgno simbolį, išskyrus išsklaidytuosius 

 simbolius, ir padeda sudaryti laimingus derinius. 

32.4. Būgnuose pasirodę 3, 4, 5 ar 6 išsklaidytieji simboliai suteikia atitinkamai 15, 20, 25 ar 

30 nemokamų sukimų.  

32.5. Nemokamų sukimų metu galima laimėti papildomus nemokamus sukimus. 

32.6. Lošime naudojami daugikliai, kurie gali pasirodyti, bet kurių sukimų metu. Išsukus 

daugiklį jis įsigalioja nedelsiant ir galioja tolimesniems būgnų sukimams. Esant laimingam simbolių 

deriniui, jo laimėjimas yra dauginamas iš galiojančio daugiklio. 



33 

 

 
32.7. Laimintys deriniai: 

Simbolių derinys X6 X5 X4 X3 

 

500,00 250,00 100,00 50,00 

 

200,00 150,00 100,00 50,00 

 

250,00 100,00 50,00 25,00 

 

160,00 80,00 40,00 20,00 

 

120,00 60,00 30,00 15,00 

 

80,00 40,00 20,00 10,00 

 

30,00 15,00 6,00 3,00 

 

24,00 12,00 6,00 3,00 

 

32.8. Rizikos lošimas – lošėjas, norėdamas padidinti gautą laimėjimą, gali dalyvauti rizikos 

lošime ir spėti, kuris lošimo automatas išsuks vieną iš lošimo simbolių. Jei lošėjas atspėja, laimėjimas 

padidinamas du kartus. Rizikos lošime galima dalyvauti iki 7 kartų. 

 

 

33. „Stebuklingi vaisiai 4“ („Magic Fruits 4 Deluxe“) 

33.1. „Stebuklingi vaisiai 4“ – 4 būgnų, 3 eilių, 10 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra 

išsukti laimintį derinį. 
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33.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR. 

Maksimali laimėjimo suma – 20 000,00 EUR. 

33.3. Laimėjimai už laimintį derinį sudarytą iš juokdario simbolių  suteikiami tik 

tuomet, jei laimintis derinys yra sudarytas horizontalioje laimėjimo linijoje. 

33.4. Juokdario simbolis nėra atskiras lošimo simbolis – jis gali atsirasti ant kitų lošimo 

simbolių.  

33.5. Laimintys deriniai: 

Simbolių derinys X4 X3 

 

2 000,00 200,00 

    

– 80,00 

    

– 40,00 

 

33.6. Rizikos lošimas – lošėjas, norėdamas padidinti gautą laimėjimą, gali dalyvauti rizikos 

lošime ir spėti užverstos kortos spalvą. Jei lošėjas atspėja, laimėjimas padidinamas du kartus. Rizikos 

lošime galima dalyvauti iki 7 kartų. 

 

 

34. „Stebuklingi vaisiai“ („Magic Fruits Deluxe“) 

34.1. „Stebuklingi vaisiai“ – 3 būgnų, 3 eilių, 5 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra 

išsukti laimintį derinį. 

34.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR. 

Maksimali laimėjimo suma – 4 000,00 EUR. 

34.3. Juokdario simbolis nėra atskiras lošimo simbolis – jis gali atsirasti ant kitų lošimo 

simbolių. Surinkus 4 Juokdario simbolių derinį, taip pat bus suteikiamas laimėjimas ir už 3 Juokdario 

simbolių derinį, jei jis – aktyvioje eilutėje. 

34.4. Laimintys deriniai: 

Simbolių derinys X3 

 

400,00 

    

160,00 
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Simbolių derinys X3 

    

80,00 

 

34.5. Rizikos lošimas – lošėjas, norėdamas padidinti gautą laimėjimą, gali dalyvauti rizikos 

lošime ir spėti, kuris vaisius išliks nesusprogęs. Jei lošėjas atspėja, laimėjimas padidinamas du kartus. 

Rizikos lošime galima dalyvauti iki 7 kartų. 

 

 

35. „Stebuklingas karštis 4“ („Magic Hot 4 Deluxe“) 

35.1. „Stebuklingas karštis 4“ – 4 būgnų, 3 eilių, 10 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra 

išsukti laimintį derinį. 

35.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR. 

Maksimali laimėjimo suma – 20 000,00 EUR. 

35.3. Laimėjimai už laimintį derinį sudarytą iš Burtininko simbolių  suteikiami tik 

tuomet, jei laimintis derinys yra sudarytas horizontalioje laimėjimo linijoje. Surinkus 4 Burtininko 

simbolių derinį, taip pat bus suteikiamas laimėjimas ir už 3 Burtininko simbolių derinį, jei jis – 

aktyvioje eilutėje. 

35.4. Burtininko simbolis nėra atskiras lošimo simbolis – jis gali atsirasti ant kitų lošimo 

simbolių.  

35.5. Laimintys deriniai: 

Simbolių derinys X4 X3 

 

2 000,00 200,00 

    

– 80,00 

    

– 40,00 

 

35.6. Rizikos lošimas – lošėjas, norėdamas padidinti gautą laimėjimą, gali dalyvauti rizikos 

lošime ir spėti užverstos kortos spalvą. Jei lošėjas atspėja, laimėjimas padidinamas du kartus. Rizikos 

lošime galima dalyvauti iki 7 kartų. 

 

 

36. „Žiedo magija“ („Magic of the Ring Deluxe“) 

36.1. „Žiedo magija“ – 5 būgnų, 3 eilių, 20 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį. 

36.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR. 

Maksimali laimėjimo suma – 25 000,00 EUR. 
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36.3. Išsklaidytasis simbolis  pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus premijinio lošimo 

simbolį nemokamų sukimų metu, jei laiminčioje linijoje nėra 5 išsklaidytųjų simbolių, ir padeda 

sudaryti laimingus simbolių derinius. Jei Universalaus simbolio pagalba sudaromas laimingas 

simbolių derinys, tai laimėjimas dvigubinamas. 

36.4. Laimėjimai už išsklaidytuosius simbolius išmokami nepaisant laimėjimo linijų. Lošimo 

metu būgnuose iš kairės pusės be tarpų surinkus 3, 4 ar 5 išsklaidytuosius simbolius suteikiama 10 

nemokamų sukimų.  

36.5. Nemokamų sukimų pradžioje atsitiktinai parenkamas premijinio lošimo simbolis, kuris 

gali išsiplėsti per visą būgną ir taip sudaryti laiminčius derinius. Nemokamų sukimų metu gali būti 

suteikti papildomi nemokami sukimai.  

36.6. Laimintys deriniai: 

Simbolių derinys X5 X4 X3 X2 

 

5 000,00 1 000,00 100,00 10,00 

 

4 000,00 400,00 40,00 - 

 

2 000,00 400,00 40,00 5,00 

  

750,00 100,00 30,00 5,00 

  

150,00 40,00 5,00 - 

   

100,00 25,00 5,00 - 

36.7. Rizikos lošimas – lošėjas, norėdamas padidinti gautą laimėjimą, gali dalyvauti rizikos 

lošime ir spėti, kurioje skrynioje slepiasi lobis. Jei lošėjas atspėja, laimėjimas padidinamas du kartus. 

Rizikos lošime galima dalyvauti iki 7 kartų. 

 

 

37. „Magiškos žvaigždės 3“ („Magic Stars 3“) 

37.1. „Magiškos žvaigždės 3“ – 3 būgnų, 3 eilių, 5 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra 

išsukti laimintį derinį. 

37.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR. 

Maksimali laimėjimo suma – 4 000,00 EUR. 
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37.3. Universalusis simbolis  pakeičia bet kurį būgno simbolį ir padeda sudaryti 

laimingus derinius. 

37.4. Laimintys deriniai: 

Simbolių derinys X3 

 

400,00 

    

80,00 

    

40,00 

 

37.5. Rizikos lošimas – lošėjas, norėdamas padidinti gautą laimėjimą, gali dalyvauti rizikos 

lošime ir spėti užverstos kortos spalvą. Jei lošėjas atspėja, laimėjimas padidinamas du kartus. Rizikos 

lošime galima dalyvauti iki 7 kartų. 

 

 

38. „Magiškos žvaigždės 5“ („Magic Stars 5“) 

38.1. „Magiškos žvaigždės 5“ – 5 būgnų, 3 eilių, 20 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra 

išsukti laimintį derinį. 

38.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR. 

Maksimali laimėjimo suma – 25 000,00 EUR. 

38.3. Laimėjimai už išsklaidytuosius simbolius  išmokami nepaisant laimėjimo linijų. 

38.4. Laimintys deriniai: 

Simbolių derinys X5 X4 X3 X2 

 

5 000,00 1 000,00 100,00 – 

 

1 000,00 200,00 40,00 – 

  

500,00 200,00 50,00 – 
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Simbolių derinys X5 X4 X3 X2 

  

200,00 50,00 20,00 – 

 

200,00 50,00 20,00 5,00 

 

38.5. Rizikos lošimas – lošėjas, norėdamas padidinti gautą laimėjimą, gali dalyvauti rizikos 

lošime ir spėti užverstos kortos spalvą. Jei lošėjas atspėja, laimėjimas padidinamas du kartus. Rizikos 

lošime galima dalyvauti iki 7 kartų. 

 

 

39. „Magiškos žvaigždės 6“ („Magic Stars 6“) 

39.1. „Magiškos žvaigždės 6“ – 6 būgnų, 3 eilių, 20 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra 

išsukti laimintį derinį. 

39.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR. 

Maksimali laimėjimo suma – 5 000,00 EUR. 

39.3. Universalusis simbolis  pakeičia bet kurį būgno simbolį, išskyrus išsklaidytuosius 

 simbolius, ir padeda sudaryti laimingus derinius. 

39.4. Būgnuose pasirodę 3, 4, 5 ar 6 išsklaidytieji simboliai suteikia atitinkamai 15, 20, 25 ar 

30 nemokamų sukimų.  

39.5. Nemokamų sukimų metu gauti laimėjimai trigubinami. 

39.6. Nemokamų sukimų metu galima laimėti papildomus nemokamus sukimus. 

39.7. Laimintys deriniai: 

Simbolių derinys X6 X5 X4 X3 

 

1 000,00 500,00 200,00 100,00 

 

200,00 150,00 100,00 50,00 

 

500,00 200,00 100,00 50,00 

 

350,00 160,00 80,00 40,00 
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Simbolių derinys X6 X5 X4 X3 

 

200,00 80,00 40,00 20,00 

 

100,00 40,00 20,00 10,00 

 

60,00 30,00 10,00 5,00 

 

60,00 20,00 10,00 5,00 

 

39.8. Rizikos lošimas – lošėjas, norėdamas padidinti gautą laimėjimą, gali dalyvauti rizikos 

lošime ir spėti užverstos kortos spalvą. Jei lošėjas atspėja, laimėjimas padidinamas du kartus. Rizikos 

lošime galima dalyvauti iki 7 kartų. 

 

 

40. „Magiškas taikinys“ („Magic Target Deluxe“) 

40.1. „Magiškas taikinys“ – 5 būgnų, 3 eilių, 20 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra 

išsukti laimintį derinį. 

40.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR. 

Maksimali laimėjimo suma – 25 000,00 EUR. 

40.3. Lošime yra naudojamas universalusis, daugiklio ir išsklaidytasis simbolis. 

40.4. Universalusis simbolis  pakeičia bet kurį būgno simbolį, išskyrus išsklaidytuosius 

 ir daugiklio  simbolius, ir padeda sudaryti laimingus derinius. 

40.5. Lošimo metu būgnuose be tarpų iš kairės pusės pasirodę 3,4 ar 5 išsklaidytieji simboliai 

suteikia 10 nemokamų sukimų.  

40.6. Nemokamų sukimų metu viduriniame būgne pasirodžius daugiklio simboliui laimėjimas 

dvigubinamas. 

40.7. Nemokamų sukimų nesuteikiami papildomi nemokami sukimai. 

40.8. Laimintys deriniai 

Simbolių derinys X5 X4 X3 X2 

 

5 000,00 1 000,00 80,00 10,00 

 

1 000,00 300,00 40,00 - 
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Simbolių derinys X5 X4 X3 X2 

 

1 000,00 200,00 30,00 5,00 

 

500,00 100,00 25,00 5,00 

 

250,00 65,00 15,00 5,00 

 

200,00 40,00 10,00 - 

 

200,00 40,00 10,00 - 

   

100,00 20,00 5,00 - 

 

40.9. Rizikos lošimas – lošėjas, norėdamas padidinti gautą laimėjimą, gali dalyvauti rizikos 

lošime ir spėti besikeičiančios kortos spalvą. Jei lošėjas atspėja, laimėjimas padidinamas du kartus. 

Rizikos lošime galima dalyvauti iki 7 kartų. 

 

 

41. „Majų ritualas“ („Mayan Ritual“) 

41.1. „Majų ritualas“  – 5 būgnų, 4 eilių, 40 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį. 

41.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR. 

Maksimali laimėjimo suma – 1 650,00 EUR. 

41.3. Lošime yra naudojami gigantiški simboliai, gigantiškas universalus simbolis, 

gigantiškas premijinio lošimo simbolis ir premijinio lošimo funkcija. 

41.4. Pagrindiniame lošime visi lošimo simboliai gali pasirodyti, kaip gigantiški simboliai 

užimantys 2x2 ar 3x3 simbolių vietas. Gigantiškas simbolis gali būti parodytas visas ar tik dalis jo 

priklausomai nuo to, kaip sustos būgnai, tačiau gigantiškas simbolis bus visada pavaizduotas eilėje. 

41.5. Gigantiškas universalus simbolis  (3x3) gali pasirodyti tik nemokamų sukimų 

metu 3 viduriniuose būgnuose. Gigantiškas universalus simbolis pakeičia bet kurį būgno simbolį, 

išskyrus gigantišką premijinio lošimo simbolį , ir padeda sudaryti laimingus derinius. 

41.6. Gigantiškas premijinio lošimo simbolis  (3x3) gali pasirodyti pagrindinio lošimo 

metu ir nemokamų sukimų metu. Jei lošimo metu pasirodo visas ar dalis gigantiško premijinio lošimo 

simbolio, tai suteikiama premijinio lošimo funkcija. 
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41.7. Gigantiško premijinio lošimo vietoje, priklausomai nuo to, kokia apimtimi buvo 

matomas gigantiško premijinio lošimo simbolis, pasirodo premijinio lošimo funkcijos simboliai. Šie 

simboliai yra išsukami.  

41.7.1. Pagrindinio lošimo metu premijinio lošimo funkcijoje naudojami nemokamų sukimų 

simboliai ir 3 skirtingi monetų simboliai. Monetų simboliai yra esamo statymo daugikliai. Bronzinė 

moneta – x1, sidabrinė – x3 ir auksinė – x5. Premijinio lošimo funkcijoje būgnai išsukami vieną kartą. 

Gauti laimėjimai pridedami prie bendro laimėjimo. Jei bet kuriose vietose surenkami 3 nemokamų 

sukimų simboliai, suteikiami nemokami sukimai.  

41.7.2. Nemokamų sukimų metu premijinio lošimo funkcijoje naudojami nemokamų sukimų 

simboliai ir bronzinės monetos simboliai. Nemokamų sukimų metu pasirodęs kiekvienas papildomas 

nemokamų sukimų simbolis suteikia papildomą nemokamą sukimą. 

41.8. Lošimo metu pasirodžius 3 nemokamų sukimų simboliams  suteikiami 6 

nemokami sukimai. Nemokamų sukimų metu pasirodęs kiekvienas papildomas nemokamų sukimų 

simbolis suteikia papildomą nemokamą sukimą. Jei nemokamų sukimų metu inicijuojama premijinio 

lošimo funkcija, tai galima laimėti papildomus nemokamus sukimus.  

41.9. Nemokamų sukimų metu visi laimėjimai yra sumuojami. 

41.10. Pasibaigus nemokamiems sukimams lošimas grąžinamas į tą būseną, kurioje buvo 

suteikti nemokami sukimai.  

41.11. Laimintys deriniai 

Simbolių derinys X5 X4 X3 

 

660,00 120,00 30,00 

 

440,00 80,00 20,00 

 

220,00 60,00 20,00 

 

130,00 40,00 20,00 

 

90,00 20,00 10,00 

    

40,00 10,00 4,00 

 

41.12. Rizikos lošimas – lošimas, kurio metu esamą laimėjimą galima padidinti 2 kartus. 

41.12.1. Lošėjas dalyvaudamas rizikos lošime turi spėti užverstos kortos spalvą. Jei lošėjas 

atspėja, laimėjimas padidinamas du kartus.  
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41.12.2. Lošėjas dalyvaudamas rizikos lošime turi spėti, kuriame toteme slepiasi lobis. Jei 

lošėjas atspėja, laimėjimas padidinamas du kartus.  

41.13. Rizikos lošime galima dalyvauti iki 7 kartų. 

 

 

42. „Paslaptingasis Džekas“ („Mystery Jack Deluxe“) 

42.1. „Paslaptingasis Džekas“ – 3 būgnų, 3 eilių, 27 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra 

išsukti laimintį derinį. 

42.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR. 

Maksimali laimėjimo suma – 50 000,00 EUR. 

42.3. Universalusis simbolis  pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus paslaptingąjį simbolį 

 ir nemokamų sukimų simbolį , ir padeda sudaryti laimingus simbolių derinius. 

42.4. 3 paslaptingieji simboliai, išsisklaidę ant būgnų, suteikia 1–500 x statymo vertės prizą. 

42.5. 3 nemokamų sukimų simboliai, išsisklaidę ant būgnų, suteikia 9 nemokamus sukimus.  

42.6. Laimintys deriniai: 

Simbolių derinys X3 

 

10,00 – 5 000,00 

 

1 600,00 

 

800,00 

 

400,00 

  

80,00 

   

40,00 

   

20,00 
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Simbolių derinys X3 

   

10,00 

 

42.7. Rizikos lošimas – lošimas, kurio metu esamą laimėjimą galima padidinti 2 kartus. 

42.7.1. Lošėjas dalyvaudamas rizikos lošime turi spėti užverstos kortos spalvą. Jei lošėjas 

atspėja, laimėjimas padidinamas du kartus.  

42.7.2. Lošėjas dalyvaudamas rizikos lošime turi spėti, kuriame traukinio vagine slypi maišai 

su pinigais. Jei lošėjas atspėja, laimėjimas padidinamas du kartus.  

42.8. Rizikos lošime galima dalyvauti iki 7 kartų. 

 

 

43. „Svaiginantis 777“ („Sizzling 777 Deluxe“) 

43.1. „Svaiginantis 777“ – 5 būgnų, 3 eilių, 20 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra 

išsukti laimintį derinį. 

43.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR. 

Maksimali laimėjimo suma – 25 000,00 EUR. 

43.3. Laimėjimai už išskaidytuosius simbolius  išmokami tais atvejais, kai simboliai 

pasirodo gretimuose būgnuose pradedant nuo kairiausiojo, tačiau nebūtinai laimėjimo linijose. 

43.4. Laimintys deriniai: 

Simbolių derinys X5 X4 X3 X2 

 

5 000,00 1 000,00 100,00 - 

 

1 000,00 200,00 40,00 - 

  

500,00 200,00 50,00 - 

   

200,00 50,00 20,00 - 

 

200,00 50,00 20,00 5,00 

 

43.5. Rizikos lošimas – lošimas, kurio metu esamą laimėjimą galima padidinti 2 kartus. 

43.5.1. Lošėjas dalyvaudamas rizikos lošime turi spėti užverstos kortos spalvą. Jei lošėjas 

atspėja, laimėjimas padidinamas du kartus.  
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43.5.2. Lošėjas dalyvaudamas rizikos lošime turi spėti, kuri žvaigždė pavirs auksine. Jei 

lošėjas atspėja, laimėjimas padidinamas du kartus.  

43.6. Rizikos lošime galima dalyvauti iki 7 kartų. 

 

 

44. „Vieta džemui“ („Slot Jam“) 

44.1. „Vieta džemui“ – 4 būgnų, 3 eilių, 9 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį. 

44.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR. 

Maksimali laimėjimo suma – 25 000,00 EUR. 

44.3. Universalusis simbolis  pakeičia bet kurį būgno simbolį, išskyrus paslaptingąjį 

 ir išsklaidytuosius  simbolius, ir padeda sudaryti laimingus derinius. 

44.4. Jei universalus simbolis padeda sudaryti laimingą simbolių derinį, tai gautas laimėjimas 

dvigubinamas. 

44.5. Įskaičius visus laimėjimus, simboliai, sudarę laimingus derinius, pranyksta, o į jų vietą 

įkrenta aukščiau buvę simboliai ir suteikia dar vieną galimybę laimėti. 

44.6. Būgnus užpildžius vienodais simboliais, laimėjimas dvigubinamas. 

44.7. Būgne pasirodžius 3 ar 4 išsklaidytiems simboliams suteikiama atitinkamai 15 ar 30 

nemokamų premijinių sukimų. 

44.8. Būgne pasirodžius 3 ar 4 paslaptingiems simboliams suteikia galimybę atitinkamai 

laimėti 5 – 25 x ar 25 – 100 x statymo sumos. 

44.9. Laimintys deriniai: 

Simbolių derinys X4 X3 

 

2 500,00 500,00 

 

250,00 – 1 000,00 50,00 – 250,00 

 

200,00 100,00 

 

100,00 40,00 

  

40,00 20,00 

  

20,00 10,00 
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44.10. Rizikos lošimas – lošimas, kurio metu esamą laimėjimą galima padidinti 2 kartus. 

44.10.1. Lošėjas dalyvaudamas rizikos lošime turi spėti užverstos kortos spalvą. Jei lošėjas 

atspėja, laimėjimas padidinamas du kartus.  

44.10.2. Lošėjas dalyvaudamas rizikos lošime turi spėti, kuriame krepšyje slypi lošimo 

simbolis. Jei lošėjas atspėja, laimėjimas padidinamas du kartus.  

44.11. Rizikos lošime galima dalyvauti iki 7 kartų. 

 

 

45. „Kosminis brangakmenis“ („Space Gem“) 

45.1. „Kosminis brangakmenis“ – 6 būgnų, 3 eilių, 10 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas 

yra išsukti laimintį derinį. 

45.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR. 

Maksimali laimėjimo suma – 5 000,00 EUR. 

45.3. Laimintys derinai sudaromi iš simbolių kombinacijas iš kairės į dešinę ir iš dešinės į 

kairę laimėjimo linijoje. 

45.4. Universalusis simbolis  pakeičia bet kurį būgno simbolį ir padeda sudaryti 

laimingus derinius. Lošimo metu pasirodęs universalus simbolis išsiplečia per visą būgną, jį užlaiko 

ir suteikia vieną nemokamą sukimą. Jei nemokamo sukimo metu pasirodo kitas universalus simbolis, 

tai jis išsiplečia ir lieka savo vietoje kartu su prieš tai išsiplėtusiais universaliais simboliais kitam 

nemokamam sukimui. Negali būti suteikta daugiau kaip 3 nemokami sukimai. Universalus simbolis 

gali pasirodyti tik 2, 3, 4 ir 5 būgnuose skaičiuojant iš kairės pusės. 

45.5. Laimintys deriniai: 

Simbolių derinys X6 X5 X4 X3 

 

500,00 250,00 100,00 50,00 

 

200,00 120,00 60,00 30,00 

 

120,00 60,00 30,00 12,00 

 

100,00 50,00 20,00 8,00 

 

80,00 40,00 16,00 8,00 

  

50,00 25,00 10,00 5,00 
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45.6. Rizikos lošimas – lošimas, kurio metu esamą laimėjimą galima padidinti 2 kartus. 

45.6.1. Lošėjas dalyvaudamas rizikos lošime turi spėti užverstos kortos spalvą. Jei lošėjas 

atspėja, laimėjimas padidinamas du kartus.  

45.6.2. Lošėjas dalyvaudamas rizikos lošime turi spėti, kuris brangakmenis pavirs auksiniu. 

Jei lošėjas atspėja, laimėjimas padidinamas du kartus.  

45.7. Rizikos lošime galima dalyvauti iki 7 kartų. 

 

 

46. „Kosmoso sukimai“ („Space Spins“) 

46.1. „Kosmoso sukimai“ – 6 būgnų, 4 eilių, 40 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra 

išsukti laimintį derinį. 

46.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR. 

Maksimali laimėjimo suma – 2 500,00 EUR. 

46.3. Universalusis simbolis  pakeičia bet kurį būgno simbolį, išskyrus išsklaidytuosius 

 simbolius, ir padeda sudaryti laimingus derinius. 

46.4. Lošimo metu surinkus 3 ar daugiau išsklaidytųjų simbolių suteikiami nemokami 

sukimai.  

46.5. Nemokamų sukimų pradžioje atsitiktine tvarka parenkamas vienas simbolis, kuris 

naudojamas „Kosmoso krūvos“ funkcijoje ir negali būti pakeistas. 

46.6. Nemokamų sukimų metu negali būti laimėti papildomi nemokami sukimai. 

46.7. „Kosmoso krūvos“ funkcijos simbolis parenkamas prieš kiekvieną pagrindinį lošimą ir 

prieš nemokamus sukimus. Kiekvieno sukimo metu yra tikimybė, kad atsitiktinis skaičius būgnų bus 

pilnai užpildyti „Kosmoso krūvos“ simboliais. Išskaidytasis simbolis negali būti „Kosmoso krūvos“ 

simboliu. 

46.8. Laimintys deriniai: 

Simbolių derinys X6 X5 X4 X3 

 

1 000,00 400,00 80,00 40,00 

 

400,00 200,00 60,00 20,00 

 

300,00 150,00 50,00 20,00 

 

240,00 120,00 30,00 16,00 

 

200,00 100,00 30,00 16,00 
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Simbolių derinys X6 X5 X4 X3 

  

80,00 40,00 20,00 10,00 

  

60,00 30,00 16,00 8,00 

 

46.9. Rizikos lošimas – lošimas, kurio metu esamą laimėjimą galima padidinti 2 kartus. 

46.9.1. Lošėjas dalyvaudamas rizikos lošime turi spėti užverstos kortos spalvą. Jei lošėjas 

atspėja, laimėjimas padidinamas du kartus.  

46.9.2. Lošėjas dalyvaudamas rizikos lošime turi spėti, kuris pasirinktas ginklas sunaikins 

erdvėlaivį. Jei lošėjas atspėja, laimėjimas padidinamas du kartus.  

46.10. Rizikos lošime galima dalyvauti iki 7 kartų. 

 

 

47. „Spektras“ („Spectrum“) 

47.1. „Spektras“ – 5 būgnų, 3 eilių, 10 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį. 

47.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR. 

Maksimali laimėjimo suma – 3 000,00 EUR. 

47.3. Laimintys derinai sudaromi iš simbolių kombinacijas iš kairės į dešinę ir iš dešinės į 

kairę laimėjimo linijoje. 

47.4. Universalusis simbolis  pakeičia bet kurį būgno simbolį ir padeda sudaryti 

laimingus derinius. Lošimo metu pasirodęs universalus simbolis išsiplečia per visą būgną, jį užlaiko 

ir suteikia vieną nemokamą sukimą. Jei nemokamo sukimo metu pasirodo kitas universalus simbolis, 

tai jis išsiplečia ir lieka savo vietoje kartu su prieš tai išsiplėtusiais universaliais simboliais kitam 

nemokamam sukimui. Negali būti suteikta daugiau kaip 3 nemokami sukimai. Universalus simbolis 

gali pasirodyti tik 2, 3 ir 4 būgnuose skaičiuojant iš kairės pusės. 

47.5. Laimintys deriniai: 

Simbolių derinys X5 X4 X3 

 

300,00 240,00 60,00 

 

144,00 72,00 30,00 

 

72,00 30,00 12,00 
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Simbolių derinys X5 X4 X3 

 

50,00 20,00 8,00 

 

40,00 16,00 8,00 

  

25,00 10,00 5,00 

 

47.6. Rizikos lošimas – lošimas, kurio metu esamą laimėjimą galima padidinti 2 kartus. 

47.6.1. Lošėjas dalyvaudamas rizikos lošime turi spėti užverstos kortos spalvą. Jei lošėjas 

atspėja, laimėjimas padidinamas du kartus.  

47.6.2. Lošėjas dalyvaudamas rizikos lošime turi spėti, kurio veidrodžio pagalba pavyks 

sėkmingai atverti sferą ir gauti joje slypintį brangakmenį. Jei lošėjas atspėja, laimėjimas padidinamas 

du kartus.  

47.7. Rizikos lošime galima dalyvauti iki 7 kartų. 

 

 

48. „Tetri manija“ („Tetri Mania Deluxe“) 

48.1. „Tetri manija“ – 4 būgnų, 3 eilių, 9 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį. 

48.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR. 

Maksimali laimėjimo suma – 25 000,00 EUR. 

48.3. Universalusis simbolis  pakeičia bet kurį būgno simbolį, išskyrus paslaptingąjį 

 ir išsklaidytuosius  simbolius, ir padeda sudaryti laimingus derinius. 

48.4. Jei universalus simbolis padeda sudaryti laimingą simbolių derinį, tai gautas laimėjimas 

dvigubinamas. 

48.5. Įskaičius visus laimėjimus, simboliai, sudarę laimingus derinius, pranyksta, o į jų vietą 

įkrenta aukščiau buvę simboliai ir suteikia dar vieną galimybę laimėti. 

48.6. Būgnus užpildžius vienodais simboliais, laimėjimas dvigubinamas. 

48.7. Būgne pasirodžius 3 ar 4 išsklaidytiems simboliams suteikiama atitinkamai 15 ar 30 

nemokamų premijinių sukimų. 

48.8. Būgne pasirodžius 3 ar 4 paslaptingiems simboliams suteikia galimybę atitinkamai 

laimėti 5 – 25 x ar 25 – 100 x statymo sumos. 

48.9. Laimintys deriniai: 

Simbolių derinys X4 X3 

 

2 500,00 500,00 
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Simbolių derinys X4 X3 

 

250,00 – 1 000,00 50,00 – 250,00 

 

200,00 100,00 

 

100,00 40,00 

  

40,00 20,00 

  

20,00 10,00 

 

48.10. Rizikos lošimas – lošimas, kurio metu esamą laimėjimą galima padidinti 2 kartus. 

48.10.1. Lošėjas dalyvaudamas rizikos lošime turi spėti užverstos kortos spalvą. Jei lošėjas 

atspėja, laimėjimas padidinamas du kartus.  

48.10.2. Lošėjas dalyvaudamas rizikos lošime turi spėti, kurioje dėžėje slypi laimingos 

šypsenos simbolis. Jei lošėjas atspėja, laimėjimas padidinamas du kartus.  

48.11. Rizikos lošime galima dalyvauti iki 7 kartų. 

 

 

49. „Valhalla“ („Valhalla“) 

49.1. „Valhalla“ – 4 būgnų, 3 eilių, 57 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį. 

49.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR. 

Maksimali laimėjimo suma – 5 000,00 EUR. 

49.3. Laimintys derinai sudaromi iš simbolių kombinacijas iš kairės į dešinę ir iš dešinės į 

kairę laimėjimo linijoje. 

49.4. Universalusis simbolis  pakeičia bet kurį būgno simbolį ir padeda sudaryti 

laimingus derinius.  

49.5. Laimintys deriniai: 

Simbolių derinys X3 

 

500,00 
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Simbolių derinys X3 

 

200,00 

 

120,00 

 

80,00 

 

60,00 

  

40,00 

  

20,00 

 

49.6. Rizikos lošimas – lošimas, kurio metu esamą laimėjimą galima padidinti 2 kartus. 

49.6.1. Lošėjas dalyvaudamas rizikos lošime turi spėti užverstos kortos spalvą. Jei lošėjas 

atspėja, laimėjimas padidinamas du kartus.  

49.6.2. Lošėjas dalyvaudamas rizikos lošime turi spėti, pro kurias duris pavyks praeiti. Jei 

lošėjas atspėja, laimėjimas padidinamas du kartus.  

49.7. Rizikos lošime galima dalyvauti iki 7 kartų. 

 

 

50. „Laukiniai ginklai“ („Wild Guns“) 

50.1. „Laukiniai ginklai“ – 5 būgnų, 3 eilių 5 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra išsukti 

laimintį derinį. 

50.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR. 

Maksimali laimėjimo suma – 20 000,00 EUR. 

50.3. Universalusis simbolis  pakeičia bet kurį simbolį, išskyrus išsklaidytąjį simbolį 

 ir padeda sudaryti laimingus simbolių derinius. Jei Universalaus simbolio pagalba sudaromas 

laimingas simbolių derinys, tai laimėjimas dvigubinamas. 

50.4. Laimėjimai už išsklaidytuosius simbolius išmokami nepaisant laimėjimo linijų. Lošimo 

metu būgnuose surinkus 3, 4 ar 5 išsklaidytuosius simbolius suteikiama atitinkamai 10, 20 ar 30 

nemokamų sukimų.  

50.5. Nemokami sukimai vykdomi naudojant pradinio lošimo mokėjimo linijas. Nemokamų 

sukimų metu galima gauti papildomus nemokamus sukimus. 
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50.6. Laimintys deriniai: 

Simbolių derinys X5 X4 X3 X2 

 

2 000,00 1 000,00 100,00 20,00 

 

1 500,00 300,00 60,00 10,00 

 

200,00 100,00 40,00 20,00 

 

1 000,00 200,00 40,00 10,00 

 

300,00 150,00 30,00 - 

 

200,00 100,00 20,00 - 

  

100,00 50,00 10,00 - 

  

50,00 20,00 4,00 - 

  

20,00 10,00 2,00 - 

50.7. Rizikos lošimas – lošimas, kurio metu esamą laimėjimą galima padidinti 2 kartus. 

50.7.1. Lošėjas dalyvaudamas rizikos lošime turi spėti užverstos kortos spalvą. laimėjimas 

padidinamas du kartus.  

50.7.2. Lošėjas dalyvaudamas rizikos lošime turi spėti, kuriame lange slepiasi priešininkas. 

Jei lošėjas atspėja, laimėjimas padidinamas du kartus.  

50.8. Rizikos lošime galima dalyvauti iki 7 kartų. 

 

 

51. „Laukinis Džekas“ („Wild Jack“) 

51.1. „Laukinis Džekas“ – 3 būgnų, 3 eilių, 27 laimėjimo linijų lošimas, kurio tikslas yra 

išsukti laimintį derinį. 
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51.2. Minimali statymo suma – 0,01 EUR. Maksimali statymo suma – 100,00 EUR. 

Maksimali laimėjimo suma – 16 000,00 EUR. 

51.3. Universalusis simbolis  pakeičia bet kurį simbolį ir padeda sudaryti laimingus 

derinius. 

51.4. Lošimo metu visus būgnus užpildžius vienodais simboliais, laimėjimas padidinamas 3 

kartus. 

51.5. Laimintys deriniai: 

Simbolių derinys X3 

 

1 600,00 

 

800,00 

 

400,00 

  

80,00 

   

40,00 

   

20,00 

   

10,00 

 

51.6. Rizikos lošimas – lošimas, kurio metu esamą laimėjimą galima padidinti 2 kartus. 

51.6.1. Lošėjas dalyvaudamas rizikos lošime turi spėti užverstos kortos spalvą. laimėjimas 

padidinamas du kartus.  

51.6.2. Lošėjas dalyvaudamas rizikos lošime turi spėti besikeičiančios kortos spalvą . Jei 

lošėjas atspėja, laimėjimas padidinamas du kartus.  

51.7. Rizikos lošime galima dalyvauti iki 7 kartų. 

______________ 


