JÁTÉKSZABÁLYZAT
a www.mentsdegyszeruen.hu honlapon lebonyolításra kerülő bankkártya regisztrációs Játékra
vonatkozóan
A Játék Szervezője, az OTP Mobil Szolgáltató Kft. (székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.; Cg. 0109-174466; adószám: 24386106-2-43 – a továbbiakban: Szervező) a jelen Játékszabályzatban teszi közzé
az általa szervezett, a www.mentsdegyszeruen.hu honlapon (a továbbiakban: Honlap) lebonyolításra
kerülő bankkártya regisztrációs Játék Általános Felhasználási Feltételektől (a továbbiakban: Honlap ÁFF)
eltérő különös szabályait.
Amely kérdésben a jelen Szabályzat nem rendelkezik, ott a Honlap ÁFF szabályai alkalmazandók. Ahol a
Honlap ÁFF a jelen Szabályzattól eltér, ott a jelen Szabályzat alkalmazandó.
A jelen Szabályzatban használt fogalmak megegyeznek a Honlap ÁFF-ben használt fogalmakkal.
1. A Játék időtartama és egyéb adatai:
A Játék kezdő időpontja:
A Játék záró időpontja:
A Főjáték sorsolás időpontja:
Az Aljáték sorsolás időpontja:
A sorsolás helyszíne:
A Főjáték Nyereménye:
Az Aljáték Nyereménye:

2018. 10. 15. 00:00 óra
2018. 11. 25. 24:00 óra
2018. 11. 26. 10:00 óra
2018. 11. 26. 14:00 óra
Szervező székhelye.
Samsung Galaxy Note 9
500.000, azaz ötszázezer forinttal feltöltött Prepaid bankkártya

2. A Játékban történő részvétel feltételei:
A Főjátékban azok a természetes személyek vehetnek részt, akik:
a) élő, a Szolgáltató által üzemeltetett Simple Applikációban, SimplePay szolgáltatásban vagy a
Simple Univerzumban Simple regisztrációval, Simple fiókkal rendelkeznek, magukra nézve
kötelezőnek fogadták el a Simple ÁFF rendelkezéseit, és a Játék időtartama alatt a Simple
Fiókjukban legalább egy érvényes bankkártyát rögzítettek fizetéshez, vagy
b) élő, a Szolgáltató által üzemeltetett Simple Applikációban, SimplePay szolgáltatásban vagy a
Simple Univerzumban Simple regisztrációval, Simple fiókkal rendelkeznek, magukra nézve
kötelezőnek fogadták el a Simple ÁFF rendelkezéseit, és a Simple Fiókjukban már korábban
rögzített bankkártya használatával érvényes és sikeres tranzakciót bonyolítanak le a Simple
univerzumban, és
c) teljesítik a jelen Szabályzatban rögzített egyéb feltételeket.
Az Aljátékban azok a természetes személyek vehetnek részt, akik megfelelnek a 2. b) – c) pontok alatt
meghatározott feltételeknek, és akik a b) pont szerint rögzített Mastercard vagy Maestro által
kibocsátott bankkártyával bonyolítják le a fenti b) pont szerinti fizetési tranzakciót.
3. A Játék egyéb speciális szabályai
A Felhasználó egyszer vesz részt a Főjáték sorsolásában e-mail címével, attól függetlenül, hogy hány új
bankkártyát rögzít a Játék időtartama alatt a Simple Univerzumban.

A Felhasználó annyiszor vesz részt a Főjáték sorsolásában e-mail címével, ahányszor sikeres tranzakciót
bonyolított le a Simple Univerzumban a fentiek szerint a korábban regisztrált bankkártyájával a Játék
időtartama alatt.
A Felhasználó annyiszor vesz részt az Aljáték sorsolásában e-mail címével, ahányszor sikeres tranzakciót
bonyolított le a Simple Univerzumban a fentiek szerint regisztrált MasterCard vagy Maestro
bankkártyájával a Játék időtartama alatt.
A Játékra egyebekben a Honlap ÁFF rendelkezései vonatkoznak.
Budapest, 2018. 10. 15.

