The Lioness Spelregels
The Lioness is een spel van 6 rollen bij 4 rijen en 40 lijnen met Amanda Nunes, MMA superster, de
vechtfunctie, een verhogende vermenigvuldiger free spins en een Lioness Link Bonus.
De Betaallijnen worden van links naar rechts beoordeeld op aangrenzende reels, beginnend op de
meest linkse reel. Alleen de langste identieke combinatie per winnende lijn worden betaald.
Gelijktijdige of samenvallende winsten worden bij elkaar opgeteld.
Alle winsten vinden alleen plaats op lijnen, behalve de Lioness Link-bonusscatter die een bonus
toekent voor het landen van 4 of meer van dezelfde scatter waar dan ook en de gratis spin-scatter
die een bonus toekent als 3 of meer van dezelfde scatter ergens landen.

Vecht Functie
Als één van de 3 Amanda symbolen landt in een stapel van tenminste 3 volle aangrenzende
kolommen of meer die resulteren in een winnende spin, wordt de vechtfunctie geactiveerd. Na
activatie voert Amanda Nunes achtereenvolgende aanvallen uit die een willekeurige
vermenigvuldiger geven aan de huidige winst. Het bereik van willekeurige vermenigvuldigers is
afhankelijk van het aantal volledige stapels dat tijdens de functie is geland:
Hoeveelheid

Vermenigvuldiger

3 Volle Stapels 2x – 4x
4 Volle Stapels 2x – 5x
5 Volle Stapels 2x – 6x
6 Volle Stapels 2x – 7x
Vermenigvuldigers van de functie worden alleen toegepast op de lijnwinsten op de 40 lijnen en
worden niet overgedragen naar de bonus of free spins.

Fortuin Bet - Hogere Vermenigvuldigers
Betaal 30% extra vooraf om meer slagkracht van Nunes te activeren tijdens de Vecht Functie. Als je
wint met volledige stapels van 3 of meer, wordt de vechtfunctie 100% van de tijd geactiveerd en
worden de vermenigvuldigingsbereiken als volgt verbeterd:
Hoeveelheid

Vermenigvuldiger

3 Volle Stapels 3x – 6x
4 Volle Stapels 3x – 7x
5 Volle Stapels 3x – 8x
6 Volle Stapels 3x – 9x
Vermenigvuldigers van de functie worden alleen toegepast op de lijnwinsten op de 40 lijnen en
worden niet overgedragen naar de bonus of free spins. Fortuin Inzet kan mogelijk niet beschikbaar
zijn op alle markten.

Lioness Link Bonus
Land 4 of meer [Lioness Scatter] ergens op de rollen om de Lioness Link Bonus te activeren. Er is
geen vaste beloning voor het activeren van de bonus, maar alle activerende [Lioness Scatter]-

symbolen zullen elk willekeurige credits onthullen of van kleur veranderen om de bijbehorende
prijzenpotkleurwinst te onthullen. Het Bonus Symbool blijft plakken, alle andere symbolen
verdwijnen en de bonus begint met 3 initiële re-spins op resterende rollen. De resterende rollen
worden vervangen door [Lioness Scatter] en lege symbolen, daarom zullen na elke re-spin alle nietkleverige posities ofwel een extra [Lioness Scatter] opleveren of geen enkel symbool laten landen.
Het aantal resterende re-spins gaat telkens terug naar 3 als ten minste nog één [Lioness Scatter]
symbool landt. Elke extra [Lioness Scatter] die landt, onthult ook kredietbedragen of verandert van
kleur om de overeenkomstige kleur van de prijzenpot te onthullen en blijft plakkerig voor de rest van
de bonus.\nDe prijzen voor elk lioness-symbool omvatten:
De beloningen voor elk leeuwin symbool bevatten
Willekeurig Creditbedrag 1- 10x
Mini Prijzenpot 20x
Kleine Prijzenpot

50x

Grote PrijzenPot

100x

De free spins eindigen wanneer er geen re-spins meer over zijn of als alle 24 posities gevuld zijn. Als
alle 24 posities gevuld zijn, wordt de Enorme Prijzenpot van 1000x gewonnen bovenop de andere
beloningen die verzameld zijn tijdens de bonus. Alle Prijzenpotten kunnen meer dan één keer
toegekend worden behalve de Enorme Prijzenpot die alleen toegekend wordt zodra alle 24 posities
gevuld zijn.

Gratis Spins
Land 3 [Free Spins Scatter] symbolen om de free spins bonus te activeren. 5 Free Spins worden
toegekend met extreem lange stapels van Amanda die bij elke spin op de rollen verschijnt. Als 3 of
meer volle stapels landen met een winnend symbool, activeert de vechtfunctie altijd zoals hierboven
beschreven en de vermenigvuldiger die toegekend is van elke spin is aanhoudend tijdens de free
spins. Het bedrag van de vermenigvuldiger loopt op tijdens de functie en wordt teruggezet als de
free spins ten einde zijn. Fortuin Bet heeft geen effect tijdens de free spins. Free spins scatters
geven geen uitbetalingen. De Free Spins kunnen niet opnieuw geactiveerd worden. Free spins
worden betaald op basis van de inzetwaarde ingesteld voorafgaand aan de Free Spins.
Het is onmogelijk om de Lioness Link bonus en de free spins op dezelfde spin te activeren.
De Lioness Link Bonus kan niet geactiveerd worden tijdens de free spins bonus

Koop Bonus
Druk op de [Buy Bonus] knop om naar het bevestigingsscherm van de koopbonus te gaan. Bij het
openen van het bevestigingsscherm voor de koopbonus wordt de Fortuin Bet automatisch
uitgeschakeld, en de standaardinzet geeft het momenteel ingezette bedrag weer zonder enige extra
vooraf betaling van een Fortuin Bet. Druk op de [Buy Bonus] knop om naar het bevestigingsscherm
van de koopbonus te gaan. Bij het openen van het bevestigingsscherm voor de koopbonus wordt de
Fortuin Bet automatisch uitgeschakeld, en de standaardinzet geeft het momenteel ingezette bedrag
weer zonder enige extra vooraf betaling van een Fortuin Bet. Kies de inzet van de bonus en druk op
[Buy] om een inzet van 32x inzet te bevestigen en automatisch naar de Lioness Link-bonus te gaan.
Koop Functie kan mogelijk niet beschikbaar zijn op alle markten.

RTP van spel
Het reguliere spel heeft een theoretische RTP van 93,99% zonder de Fortuin Bet te gebruiken. Bij
gebruik van de Fortuin Bet heeft het spel een theoretische RTP van 94,19%. Bij gebruik van de Koop
Bonus heeft het spel een theoretische RTP van 93,78%.

