
Om Netent selskapet 
 

Netent Provider (eller Net Entertainment) – dette er et fremtredende selskap 
som startet sitt arbeid i 1996. Omdømmet til selskapet ble oppnådd av det harde 
arbeidet til de ansatte som gjorde sitt beste for å oppnå høy kvalitet og 
attraktivitet i spillene. I motsetning til mange lignende selskaper, går denne 
provider alltid framover, ved regelmessige invitasjoner av nye ansatte til å skape 
kardinalt nye spilleautomater, kort- og bordspill som vil interessere alle fans av 
gambling. 

Fordelene ved selskapet slutter ikke med etableringen av moderne slots. 
Programmerere – er innovatører i verden av online gambling og skaperne av 
verdens første programvare, som ikke krever nedlasting og klientprogrammer. 
Provider foreslo først et system nettleser virtuelle slots, som fungerte perfekt 
selv med en langsom tilkoblingshastighet, de krever ikke en kraftig datamaskin 
ressurser. 

 

Providerhistorikk 
 

Netent har en rik historie. En lang vei, som ble passert av grunnleggerne sammen 
med profesjonelle programmerere, ble overveldet av ulike vanskeligheter og 
funn som gjorde at selskapet kunne være som det er i dag. 

2000 – datoen for det første fullverdige online kasinoet, som dukket opp under 
ledelsen av Netent utviklerne. Den hadde sin egen programvare og innovative 
spor, som fikk stor popularitet på den tiden. 

2002. Utviklere har skapt CasinoModule – programvare som gjorde et 
gjennombrudd i gamblingens verden, og tillot selskapet å sette sine egne 
utvikling i sine partneres webbplatser. Denne datoen ble betydelig for hele 
selskapet, fordi selskapet begynte å vokse raskt takket være denne oppdagelsen. 



2006: Netent mottok prisen for "beste produkt av året". Nettleserspill som er 
enkle å integrere, krever ikke flere nedlastings- og klientprogrammer, og kunder 
har notert dette over hele verden. 

2011: Ansatte fra Netent er på mobilmarkedet etter utviklingen av programvare 
"NetEnt Touch". Etter å ha opprettet en enkel og forståelig mobilplattform klarte 
provider å overføre de fleste utviklingene til iOS- og Android-plattformene. Den 
første mobile gambling var Jack Hammer og Gonzo's Quest-slots, de var veldig 
populære på den tiden. 

2013. For første gang ble Live Casino lansert, og dette tillot spillerne å oppleve 
atmosfæren av ekte gambling sammen med live profesjonelle forhandlere som 
driver online spill. 

2014. Toppen av selskapet, en rekordhøy vekst og fortjeneste: mer enn 30 
kontrakter med store selskaper, 21 milliarder 400 millioner transaksjoner, samt 
en markedsverdi på 1 milliard euro. 

2016 var et jubileumsår for selskapet: i løpet av 20 år overrasker provider sine 
fans og casino RedPingwin med kontinuerlige oppdateringer av spillets sortiment 
av høyeste kvalitet. 

 

Spill av Netent 
 

I Netent selskapets spillbibliotek er flere dusinvis av spillvarianter, inkludert de 
mest populære: 

● Virtual slots. Mer enn to hundre forskjellige enarmede banditter for 
enhver smak. 

● Baccarat. Berømt kortspill i flere variasjoner. 
● Blackjack. Klassiske og modifiserte varianter med et bredt spekter av 

satser. 
● Roulette. Europeisk, fransk, russisk og amerikansk roulette i flere 

varianter. 



● Poker. Det beste kortspillet som får spesiell oppmerksomhet fra 
provider. 

● Og mange andre. Et par dusin mindre populære, men også interessante 
varianter av gambling! 

Kategorier som presenteres – bare en liten del av hele spekteret av Netent spill. 
Utvikleren bruker et stort antall krefter og ressurser for å raskt oppdatere 
eksisterende spill og skape kardinalt nye spill. Og hver av dem er veldig lønnsomt 
og interessant, takket være dette - vokser selskapets popularitet veldig raskt. 

Det er uvanlige løsninger i arsenalen av spill fra denne provider, som er utviklet 
med engasjement av profesjonelt personale: 

● Branded spill basert på berømte animerte serier, filmer og bøker: Aliens, 
Scarface, Aliens, Invisible Man, Motorhead og andre. 

● Spill med de største, kombinerte gevinsten og jackpotter, for eksempel: 
Arabian Nights, Mega Fortune og Mega Fortune Dreams, Hall of Gods og 
andre. 

● Slots med egne karakterer: Spinata Grande, Gonzos Quest, Starburst og 
Koi Princess og andre. 

RedPingwin-kasinoet inneholder de mest populære spillene fra Netent-provider 
med muligheten for en gratis demo-modus, hvor spillet foregår på virtuelle 
chips. Prøv det selv! Vi forsikrer deg, du vil ikke kunne forlate selskapet etter 
flere sesjoner av spillet! 

 

Topp 10 beste spill fra Netent 
 

Forfatteren av anmeldelsen studerte rangeringer og anmeldelser, kommentarer 
og vurderinger av spillere i flere uker, samt offisiell informasjon om Netent og 
deltidsstatistikk av RedPingwin casino for å bestemme de mest populære 
spillene fra Netent selskapet. Valget er ikke lett, fordi hvert spill er i stand til å 
overraske med noe nytt, uvanlig og spennende.  



 

1. Wishmaster 
 

Wishmaster – er en favorittspiller som gir mange fordeler, inkludert utrolig 
utførlig grafikk og jevn animasjon. Hovedrollen her – er gin, han som eventyr 
karakter kan oppfylle dine ønsker. 

Virtuelt slot har 5 spinn hjul og tilbyr å spille på 1-20 linjer. Har scatters, wilds, 
gratis og risikobaserte spill, jackpot og gratis spinn.  Vi anbefaler at du først 
prøver spillet i demomodus, fordi det er så mange kombinasjoner og bonusspill. 

 

2. Divine Fortune 
 

Dette er slotet som beriket spilleren fra Russland på 12.000.000 rubler eller 
200.000 $! Har en fascinerende tematisk design i antikke Hellas stil. Ulike mytiske 
dyr, monstre og helter er sammen i dette spillet, og dette gjør at spilleren kan få 
en stor jackpot på mange måter og kombinasjoner. 

Slotet har standard 5 hjul og opptil 20 betalingslinjer. Det er en mulighet til å 
vinne gratis spinn og bonusspill, og det tilbys også et risikospill og en minnepott, 
hvorav overstiger hundre tusenvis av dollar!  

 

3. The Invisible Man 
 

Tematisk slot basert på den største horrorfilmen om en utrolig forsker. Nøye 
utformet grafikk, videoinnspillinger og jevn animasjon av spillet tiltrekker seg 
oppmerksomhet fra de første minuttene og lar deg nyte spillet i mange timer. 



Standard 5 hjul og 20 linjer tiltrekker kunder med ikke-standard implementering. 
Bonus spill, scatters og wilds har sin egen arbeidsmekanikk, som du kan bli kjent 
med i løpet av demo modusen av spillet.  

Det er lett nok å få en premie: vinnende prosentandel overstiger 96%, wilds 
faller ut ganske raskt, og bonus symboler lett komme over på feltet, med tilbudet 
gratis og formere dine gevinster. 

 

4. Gonzo’s Quest 
 

Gonzo’s Quest virtual one-armed bandit – er et eksepsjonelt spill som ble for 
leverandøren nøkkelen til Netents suksess i sin tid. Enkelhet, god grafikk og en 
sjenerøs spillmodus er årsakene til den enorme populariteten, så dette spillet 
dukket opp på den mobile plattformen første i verden. 

5 hjul, 20 linjer, 9 forskjellige tegn, scatters og wilds – dette er noe som 
garanterer deg et godt fortjeneste med riktig strategi og lykke. Også spillet har 
Avalanche og Free Falls modusene, som er tilgjengelige i hoved- og bonusspillet. 

 

5. Jack and the Beanstalk 
 

Jack and the Beanstalk – dette sporet er basert på det berømte eventyret om 
Jack og hans bønne-tre, som kunne gi ham et mylder av rikdom. Prøv deg selv i 
Jacks rolle og få enorm rikdom! En rekke tegn og kombinasjoner, perfekt 
musikalsk akkompagnement og fabelaktig grafikk holder spillere på dataskjermer 
i mange år. 

Med 5 hjul og 20 aktive linjer, tilbyr slotet høye koeffisienter opp til x1000. Wild 
er ekstremt gunstig her: dette erstatter samtidig symbolene, og utløser gratis 
spinn beveger seg fra høyre til venstre. I dette tilfellet samler det wild symbol 
alle gevinster fra de viste kombinasjonene, og gir den akkumulerte summen til 
spilleren. 



6. South Park 
 

Slot basert på den berømte kvartetten: Kenny, Stan, Cartman og Kyle. 25 linjer 
og 5 trommer. Utviklere tilbyr fire forskjellige bonusspill og tre minispill. Det blir 
ikke kjedelig! 

I tillegg er det 10 symboler i slotet, inkludert wilds og scatterers. Maksimal 
gevinst er 750 kreditter, og maksimal innsats for 25 linjer - 250 kreditter.  

 

7. Kings of Chicago 
 

Den opprinnelige virtuelle slot i stil av Chicago 20. århundre. Røverier, 
kriminalitet og ... kortspill! I denne utviklingen av Netent-provider brukes en 
ukjent metode: kombinere en enarmet banditt og kortspill, og takket være dette 
var spillprosessen diversifisert og ble enda mer lønnsom. 

Spillebeskrivelser er standard: 5 hjul, 5 linjer, det er et scatter og et vill symbol, 
det er gratis spinn og spennende bonusspill. 

 

8. Dead or Alive NetEnt 
 

Den vinnende prosentandelen av dette sporet når 96,8%, og den tematiske 
utformingen i Wild Vest-stilen forårsaket en boom blant spillerne i sin tid. Lot 
tilbyr mange bonusspill, interessante figurer og andre fordelaktige funksjoner. 

Dette har 5 hjul og opptil 9 linjer. Internett er fullt av videoer og anmeldelser, 
spillere fikk en jackpot i størrelsen 3-5-10 000 euro i prosessen med å skape, 
mens de brukte en ubetydelig sum av penger på spill.  

 



9. Mega Joker 
 

Tre trommer, fem linjer. Denne ikke-standardversjonen for moderne 
spilleautomater har blitt populær blant spillerne på en stor prosentandel av 
betalingene, og nå 99%. Spillprosessen foregår i seks separate moduser, og 
tilgang til hver kan kun oppnås med en viss kombinasjon av symboler. Generelt 
er dette et interessant og svært lønnsomt spill, og det er et av de mest populære 
spillene fra leverandøren. 

 

10. Cosmic Fortune 
 

Umiddelbart 5 full jackpot, 5 ganger flere sjanser for en stor jackpot! Dette spillet 
er overmettet med alle slags incentiver og har 5 hjul, som folk kan spille samtidig 
på 15 linjer. Det er alt du trenger her: bonusspill og gratis spinn, wild-symboler 
og scatterers, samt et bredt spekter av priser. Hovedfunksjon: fungerer ofte 
“Avalanche Feature” - dette er en funksjon som erstatter vinnende symboler 
med andre. Dermed kan en spiller vinne flere ganger på rad for en rotasjon, med 
denne spilleren kan endre gratis vinnende symboler til andre. 

 

Casino RedPingwin har alle disse spillene, kasinoet presenterer de mest praktiske 
forholdene for bekjentskap, samt spill for ekte penger. Her kan du enkelt 
registrere, raskt fylle opp kontoen på en enkel måte for deg og oppleve alle de 
spillene du har lansert på egen hånd. Hvem vet? Kanskje vil du bli den neste 
multi-millionæren, som var heldig i en av Netent-slotet? 

 

Fordeler med spill fra Netent 
 

Hver slot eller et hvilket som helst annet spill fra Netent-provider – Dette er en 
interessant og lønnsom underholdning som gjør at du kan tilbringe tid hyggelig 



og få ekstra penger. Alle fans av denne provider setter pris på sine viktigste 
fordeler: 

● Kvalitetsprogramvare, som har alle nødvendige lisenser og sertifikater. 
● Satser fra 5 cents til $200, som er bra for highrollers og nybegynnere 

som ønsker å oppleve alle nye spilleautomater og utvikle deres taktikk. 
● Sjenerøs retur (95-98%) og en høy sjanse til å vinne gratis spinn i hvert 

slot. 
● Passerer alle stadier av verifikasjon for ærlighet og ikke uten 

tilstedeværelse av tredjeparter. 
● Gunstige bonus- og superbonusspill, akkumulerende jackpotter og ærlige 

risikospill. 
● Hyggelig grafikk, jevn animasjon og intuitivt grensesnitt, som er forståelig 

selv for nybegynnere. 
● En enkel meny, tilstedeværelsen i hvert spor av knappen "Info", som vil 

bidra til å forstå spillets regler og alle fordelaktige kombinasjoner. 
● Ikke-standard algoritmer som fundamentalt forandrer spillingen og lar 

deg avvike mot taktikk og beregning, i stedet for blind lykke og vilje til 
saken. 

● Du trenger ikke å laste ned spill til PC. Hvert slotet eller brettspill har en 
nettleserversjon og er raskt lastet selv med en langsom 
tilkoblingshastighet med Internett. 

● Innovative spill, som regelmessig oppdateres og suppleres, følger alltid 
trender og ønsker fra spillerne. 

● Multikurrency, muligheten til å spille og vinne komfortabelt når du 
bruker hvilken som helst valuta. 

● Mer enn 220 + spill på forskjellige emner med det mest varierte designet 
(som basert på tegneserier og filmer, tema og bare vakre 
spilleautomater og brettspill). 

Hvis vi fortsetter å liste alle eksisterende fordeler av denne provider – leseren 
kan rett og slett gå seg vill i mangfoldet. Derfor anbefaler vi at du gjør deg kjent 
med programvareutvikleren selv og av egen erfaring bestemme alle fordeler og 
ulemper. 

 



Netent og RedPingwin casino 
 

Netent provider og RedPingwin Casino har et partnerskap, de har mange års 
erfaring og en nøye gjennomtenkt ordning for oppdatering av serien. Nesten alle 
selskapets nye produkter vises umiddelbart på sidene av dette selskapet, slik at 
spillerne kan prøve alle fordelene, nye bonusspill og andre funksjoner i nye 
spilleautomater og brettspill. 

Det nære partnerskapet mellom RedPingwin Casino og Netent-utvikleren 
garanterer også 100% utbetaling av alle gevinster. Selv om spilleren mottar en 
jackpot på flere millioner dollar, garanterer provider å foreta en betaling i sin 
helhet, og beskytter provider kasinoet fra konkurs og tilfredsstiller spillerens 
behov. For deg betyr det bare en ting: et beløp du kan vinne vil være i dine 
hender! RedPingwin Casino – er en ærlig institusjon som samarbeider med en 
kjent provider med et utmerket rykte. 

Det beste eksemplet på dette er levende eksempel – en vanlig spiller i 
RedPingwin, som spilte i Divine Fortune-slotet fra Netent provider. Luck smilte 
på ham, og sporet gikk inn i bonusmodus, takket være at spilleren klarte å få 
mega jackpot på 12.000.000 rubler! Provider sammen med institusjonen betalte 
ærlig alt til den siste krone, og dette førte til en resonans. Young casino, fullt 
ansvarlig for sine handlinger og løfter - det er en sjeldenhet som er svært 
vanskelig å finne. 

 

Konklusjon 
 

RedPingwin Casino sammen med utvikleren av Netent programvare strever etter 
et enkelt mål: fornøyde spillere som vil være interessert i å spille og vinne ekte 
jackpotter. Begge selskapene har et velfortjent rykte for ærlige, ubeskadigede 
bedrifter som man kan stole på. 

RedPingwin Casino oppdaterer regelmessig sitt utvalg av spill fra Netent, og 
tilbyr kunder høyverdig produkter med høy vinnende prosentandel og gode 



bonusspill som ikke vil forlate noen likegyldige. Spill og vinn sammen med sloter 
og kortspill fra Netent! 
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