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COMO JOGAR “VIZINHOS”  

 Para este jogo o valor do bilhete é fixo em € 1,00, pelo que os botões “+” e “-“ junto do contador se 

encontram inativos. 

 Ao entrar no jogo tem 9 janelas para raspar.  

 Clicar no botão “JOGAR" (ou barra de espaço) para dar início ao jogo. Não existe possibilidade de 

cancelamento de aposta após esta seleção. 

 Clicar nas janelas para revelar os símbolos/figuras do jogo. 

 Como alternativa pode clicar no botão “Mostrar Tudo” (ou barra de espaço) que revela de forma 

automática todas as áreas a raspar no jogo.   

 Se encontrar 3 símbolos/figuras iguais ou o símbolo “Wild” em qualquer lugar, ganha. O símbolo 

“Wild” aparece de forma aleatória e ganha sempre. Não substitui quaisquer símbolos numa 

combinação vencedora. 

 Cada símbolo/figura contém um multiplicador associado. Em caso de ganho, o multiplicador será 
destacado. O valor do seu prémio resulta da seguinte fórmula: multiplicador de ganho x preço do 
seu bilhete. 

 

BOTÕES E CAMPOS  

 JOGAR: Dá início ao jogo.  

 PREÇO DO BILHETE: Para este jogo o valor do bilhete é fixo em € 1,00, pelo que os botões “-“ e 

“+” se encontram inativos.  

 MOSTRAR TUDO: Revela todas as áreas a raspar no jogo.  

 JOGUE OUTRA VEZ: Dá início a um novo jogo.  

 GANHA: Indica o valor do prémio ganho, resultado da fórmula preço do bilhete x multiplicador 

ganho. 

 GANHE ATÉ: Corresponde ao prémio máximo indicado no plano de prémios do jogo. 

 NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO BILHETE: Aparece no ecrã ao iniciar o jogo.  

 

CARATERÍSTICAS ADICIONAIS 
 

 SALDO: O montante total de dinheiro disponível para jogar.  

 BOTÃO DE SOM: Liga e/ou desliga o som.  

 SÍMBOLO “X”: Encerra o jogo e regressa à página inicial.  

 

PREÇO DO BILHETE  

Este jogo inclui as seguintes opções para o preço do bilhete: 

 € 1,00  

 
 

 
 

 

 

 


