
Cops ʼnʼ Robbers Millionaires Row 
Slot-ul nostru de acțiune revine cu un jackpot progresiv! 

Cops ʼnʼ Robbers Millionaires Row este dovada că o versiune de joc extinsă poate fi mai explozivă 

decât cea anterioară. La acest joc mecanic de tip slot pe cinci role cu 20 de linii de câștig ai la 

dispoziție o mulțime de posibilități pentru a pune mâna pe pradă: Rewinds, Reel-Morphs, simboluri 

Wild bonus, Fast Forwards, precum și bonusul Street, prin intermediul căruia primești jocuri gratuite 

cu simboluri Wild extra sau poți doborî chiar jackpotul progresiv! 

Dă marea lovitură la Cops ʼnʼ Robbers Millionaires Row și fugi cu prada în într-un paradis din sudul 

Pacificului! Obiectivul tău este acela de a obține aceleași simboluri într-o anumită succesiune. Vei 

obține un câștig, odată ce același număr minim de simboluri vor apărea consecutiv de-a lungul unei 

linii de câștig începând din stânga. Mult succes! 

• Numărul rolelor: 5 

• Linii de câștig: maxim 20 

• Succesiunea câștigurilor: de la stânga la dreapta 

• Simboluri speciale: Simbol Wild (câine de pază) și simbol scatter (hoț) 

• Posibilitate bonus: Da 

• Posibilitate gamble: Da 

Runde bonus 

După o rotire pot fi activate următoarele patru bonusuri:  

• Rewind: Una sau mai multe role se deplasează cu câteva poziții înapoi, până se formează o 

combinație câștigătoare. 

• Fast-Forward: Una sau mai multe role se deplasează cu câteva poziții înainte, până se 

formează o combinație câștigătoare. 

• Reel-Morph: Simbolurile de pe role se modifică până când vor da o combinație de câștig. 

• Wild-uri bonus: Alte simboluri Wild vor fi adăugate pe role. Cu cât obții mai multe Wild-uri, 

cu atât câștigul tău e mai masiv! 

Bonusul Stret 

Odată ce trei simboluri bandit (BONUS) apar pe prima, a treia și a cincea rolă, va fi activat bonusul 

Street. Aici apare o tablă de joc, vei da cu zarul apăsând pe ”Start”, iar figura banditului se va deplasa 

înainte conform numărului de pe zaruri. La fiecare câmp primești fie rotiri gratuite, fie simboluri Wild 

extra pentru jocurile gratuite din încheiere. Dacă banditul nimerește pe câmpul „Start jocuri 

gratuite“, jocul bonus se încheie, iar tu lansezi jocurile gratuite, pe care le-ai obținut anterior. În 

timpul jocului gratuit poate fi reactivat bonusul Street. 

Jackpot progresiv 

La bonusul Street și în timpul jocurilor gratuite, acumulezi chei de aur. Cu cinci chei dobori jackpotul. 

Dacă de exemplu la bonusul Street primești trei chei, iar mai târziu, în cadrul jocului gratuit pui mâna 

pe alte două chei, te așteaptă un câștig uriaș! În runda bonus de joc gratuit, la simbolurile obișnuite 



de pe rola a cincea, apar chei aurii suplimentare. Dacă aceste simboluri fac parte dintr-un câștig, 

acestea plătesc conform tabelei de premii. 

RTP: 95.00% 

 

 

 


