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Basserne Hjælp 

Spilbeskrivelse 

Generel Information 

▪ Basserne har 4 hjul, 3 rækker og 81 måder at vinde på. 

▪ Den teoretiske RTP for dette spil er 94,2%. 

Symboler 

▪ Der er 12 symboler i spillet, bestående af 4 højværdi, 4 lavværdi, et Wild 

symbol, Bonussymbol og 2 Wild Wake Up-symboler (Basserne(Venstre) og 

Sarge(Højre)). 

▪ Wild symbolet erstatter ethvert gevinstgivende symbol i den vindende 

kombination. Wild erstatter ikke for Bonus og 2 Wild Wake Up-symboler. Wild 

lander kun på hjul 2, 3 og 4. 

▪ Bonussymboler kan kun lande hvor som helst på hjul 1 og 4. Bonusspillet 

udløses, når bonussymbolet lander på både hjul 1 og 4. 

▪ De to Wild Wake Up-symboler kan kun lande hvor som helst på hjul 2 og 3. 

Du udløser funktionen, når det venstre symbol på hjul 2 forbindes med det 

højre symbol på hjul 3. 

Gevinster 

▪ Gevinster giver baseret på kombinationer af identiske symboler og wilds på 

hjulene. 

▪ Vinderkombinationer starter fra hjulet længst til venstre og inkluderer alle de 

på hinanden følgende hjul, som indeholder enten det specifikke symbol eller 

Wild. 

▪ De vindende måder for et symbol beregnes som produktet af antallet af det 

berettigede symbol på hvert af hjulene. 

▪ Samlet gevinst for et symbol er antallet af vindermåder ganget med 

møntindsatsen. 

▪ Kun den højeste gevinst giver gevinst for hver af symbolkombinationerne. 

▪ Sammenfaldende gevinster for forskellige symboler lægges sammen. 

▪ Præmier i gevinsttabellen vises i forhold til de aktuelle indsatsindstillinger. 

 

 

 



 

Pløresødallejren Golf Bonus 

 

▪ Under Pløresødallejren Golf bonusspillet, kører Basserne rundt på en sti i 

Pløresødallejren og samler pengepræmier, golfbolde eller slår granater. 

▪ Generalen vil stå på en bakke med menig Zero og slå bolde og granater ud 

på stien. 

▪ Generalen vil altid ramme et tomt felt. I det usandsynlige tilfælde, at der ikke 

er tomme felter, vil generalen ramme jeepen. 

▪ Du kaster terningerne, og flytter i henhold til kastet. Du samler præmien på 

den plads, du lander på. 

▪ Ingen bold eller granater kan placeres på "HJEMME"-feltet. 

▪ Basserne vil rykke 1 til 6 felter hver tur. Før han bevæger sig, vil en bold eller 

granat blive spillet videre til et felt. 

▪ Når Basserne lander på en golfbold, bliver den samlet op. Præmien for feltet 

vil også blive vundet, når en bold er samlet op. 

▪ Når Basserne passerer "HJEM" vil alle indsamlede golfbolde blive indbetalt til 

den aktuelle værdi. 

▪ Hvis Basserne lander på "HJEM", vil 1 til 3 granater blive fjernet fra stien. 

▪ Hvert felt giver dig en belønning på 3 x Møntindsatsen på første omgang, og 

den øges med 3 x Møntindsatsen hver gang du passerer "HJEM". 

▪ Stien har en genvej, som et håndtag blokerer for. 

▪ Før hvert tredje kast vil håndtaget være oppe, og jeepen vil tage den korteste 

vej til "HJEM". 

▪ Hver gang en granat bliver ramt, vil du miste et dæk. Når du rammer den 3. 

granat, slutter spillet. 

▪ At ramme en granat giver ikke en præmie for feltet. 



 

Wild Wake Up-funktion 

 

▪ Wild Wake Up-symbolerne kan kun lande hvor som helst på hjul 2 og 3. Du 

udløser funktionen, når det venstre og højre symbol forbindes. 

▪ Når de udløses, vil Basserne og Sarge have en fight, og når støvet lægger sig, 

vil der være 3 til 6 WILDS tilbage på hjul 2 og 3. 

▪ De to Wild Wake Up-symboler vil altid blive erstattet først. 

Køb Bonus 

▪ Fra hovedspillet kan du købe dig ind i Bonusfunktionerne Pløresødallejren 

Golf og Wild Wake Up. 

▪ Når du køber bonusspillet, har du to forskellige valg:      

▪ Køb Pløresødallejren Golf-spillet. RTP for denne mulighed er 94,1%. 

▪ Køb Wild Wake Up-funktionen. RTP for denne mulighed er 94,2%. 

▪ Du kan konfigurere den SAMLEDE INDSATS-pris og se den samlede pris for 

hvert valg, der er tilgængeligt. Præmierne i spillet beregnes på baggrund af 

det SAMLEDE INDSATS-beløb. 

Gamble 

▪ Hvis spilrunden sluttede med en gevinst, har spilleren mulighed for at 

gamble om at øge sin gevinst. 

▪ Gamble er baseret på kortfarverne, og spilleren har to muligheder:      

▪ Spil på kortfarven (rød eller sort) for en chance for at vinde 2X beløbet 

med 50% chance for at vinde. 

▪ Spil på den specifikke kulør - Hjerte (Rød), Ruder (Rød), Spar (Sort) 

eller Klør (Sort) - for en chance for at vinde 4X beløbet med 25% 

chance for at vinde. 

▪ I enhver mulighed er Gamble-funktionen RTP 100%, sandsynligheden for 

hvert af de 4 mulige udfald er lige stor. 

 

 

 

 



 

▪ Der er følgende grænser for Gamble:      

▪ Maksimalt 4 gamble i træk er tilladt. 

▪ Gamble er kun tilladt, hvis den aktuelle gevinst ikke overstiger 100 X 

den samlede indsats, der er placeret for at starte spin-runden før 

gamblingen. Dette gælder for alle gamblespil i sekvensen. 

▪ Øverst på Gamble-skærmen kan du se historikken for de sidste 4 kort trukket 

for det aktuelle gamblespil. 

Sådan spiller man 

Spiltilstand og Saldo 

▪ Spillet kan spilles i enten FOR SJOV eller RIGTIG-tilstand. 

▪ I for sjov tilstanden spiller du bare for sjov med legepenge. I rigtig tilstanden 

spiller du med rigtige penge fra din saldo. 

▪ Din saldo i SALDO-boksen i både for sjov og rigtig tilstand. 

Placering af indsats 

▪ Dette spil bliver spillet på 81 måder. Din samlede Indsats pr. spilrunde består 

af møntindsatsen ganget med 5. 

▪ Tryk på “-“ og “+” knapperne for at indstille indsatsbeløbet. 

▪ Tryk på SPIN knappen for at starte et spil med den valgte indsatsværdi. 

▪ Tryk på MELLEMRUMSTASTEN starter også en spillerunde. 

Auto Spin Tilstand 

▪ For at vælge antallet af AUTO SPIN, tryk på AUTO knappen. Vælg INDTIL 

FUNKTION for at spinne indtil en funktion udløses. 

▪ Du kan stoppe AUTO SPIN før tid ved at klikke på STOP-knappen. 

▪ STOP-knappen viser antallet af resterende spins. Når indstillingen INDTIL 

FUNKTIONEN er valgt, viser den “∞” -symbolet. 

▪ TABSGRÆNSE-værdien er obligatorisk, AUTO SPINS stopper, når din saldo 

falder med det valgte beløb. 

▪ Hvis en GEVINSTGRÆNSE-værdi er valgt, stopper AUTO SPINS, når din saldo 

stiger med det valgte beløb. 

▪ Hvis SINGLE GEVINSTGRÆNSE-værdien er valgt, vil AUTO SPINS stoppe, hvis 

du vinder mere end den valgte værdi i en enkelt spilrunde. 

Turbo Tilstand 

▪ Ved at klikke på TURBO-knappen, slår du Turbo-tilstanden til eller fra. Når 

Turbo-tilstanden er aktiveret, springes nogle gevinstanimationer og lyde 

over, og hjulene spinner hurtigere.  



 

Afbrydelser og funktionsfejl 
▪ Hvis du afkobles fra internettet under det RIGTIGE spil, skal du logge ind på 

casinoet igen. Når du har genåbnet spillet, vil du være i stand til at fortsætte 

spillet fra det punkt, hvor du blev afbrudt. 

▪ Ved enhver fejl bortfalder alle indsatser og spil 

▪ Denne hjælpeside er oversat fra engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelser 

mellem denne og engelske version, henvises til den engelske version. 

 Denne Hjælpeside blev senest opdateret: 15/06/2022 13:00 UTC 
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