PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT
a www.mentsdegyszeruen.hu honlapon meghirdetésre/lebonyolításra kerülő promócióra
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 Promóciós szabályzatban
teszi közzé az általa szervezett, a www.mentsdegyszeruen.hu/sipromocio honlapon (a továbbiakban:
Honlap) lebonyolításra kerülő promóció 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 Promóció időtartama és egyéb adatai:
A promóció kezdő időpontja:
A promóció záró időpontja:
A promóció Nyereménye:

2018. 11. 28. 00:00 óra
2018. 12. 16. 24:00 óra
Két darab, egyenként két fő részére szóló (szállást és
belépőjegyet tartalmazó) élmény-csomag Ausztria egyik
legismertebb síversenyére, a Kitzbühelben rendezett
Hahnenkamm síversenyre

2. A Játékban történő részvétel feltételei:
A Pomócióban azok a természetes személyek vehetnek részt, akik:
a) a Promóció időtartama alatt, a Szolgáltató által üzemeltetett Simple Applikációban Simple
regisztrációval, illetve Simple fiókkal, valamint abban rögzített bankkártyával rendelkeznek, és
legalább egy érvényes és sikeres tranzakciót bonyolítanak le a Simple Applikáción keresztül, vagy
b) a Promóció időtartama alatt a Szolgáltató által üzemeltetett Simple Applikációban, a Simple
Fiókjukban rögzített bankkártya használatával legalább egy érvényes és sikeres mobilfizetési
tranzakciót bonyolítanak le, vagy
c) a Promóció időtartama alatt a Szolgáltató által üzemeltetett SimplePay online fizetési
szolgáltatásban a Simple fiókban mentett bankkártyájának használatával legalább egy érvényes és
sikeres fizetési tranzakciót bonyolítottak le, és
d) teljesítik a jelen Szabályzatban rögzített egyéb feltételeket.

3. Tárgynyeremények
A promóció során kiosztásra kerül két darab (12 000 ezer Euro értékű) élmény-csomag
(továbbiakban: Nyeremény) a Hahnenkamm síversenyre, mely tartalmazza az alábbiakat:
•
•

•

•
•

3 nap, 2 éjszaka szállás reggelivel Kitzbühel egyik 4 csillagos hoteljében (2019. január 26-28.,
szombattól hétfőig, 1 szoba/2 fő részére),
repülőgéppel történő utazás esetén reptéri transzfer taxival vagy azzal egyenértékű egyéb
személyszállítással a müncheni, innsbrucki vagy salzburgi repülőtérről a helyszínre, illetve
vissza a reptérre,
2019. január 26. szombati napra általános belépőjegy („regular ticket”, 30EUR/fő) 2 fő részére
a lesiklás versenyének megtekintésére (amennyiben megérkeznek 11.30, a verseny indulás
előtt),
2019. január 27-én, vasárnap exkluzív belépő a Mastercard Lelátóra műlesiklás megtekintésére
étkezéssel együtt,
vezetett síkirándulás 2019. január 28-án reggel 9.00 órától 12.00-ig.
A Nyeremény nem foglalja magában a szállásra, illetve a síverseny helyszínére történő utazást
és annak költségét, az utazást a Nyerteseknek saját költségen, saját szervezéssel kell
megoldaniuk.
A Nyeremény ezen túlmenően nem tartalmazza a szállásban foglalt reggelin kívüli egyéb
étkezéseket, azokról a Nyerteseknek saját költségen, saját szervezésben kell gondoskodniuk.
A Nyeremény továbbá nem tartalmazza a síbérlet és esetleges sífelszerelés bérlés költségét,
azt a Nyerteseknek saját költségen maguknak kell megvásárolniuk.
A Nyeremény nem tartalmazza a síversenyen történő részvétellel kapcsolatos egyéb
költségeket sem, azokat szintén a Nyertes viseli.

4. Nyertesek
A Nyeremények azon Résztvevők (a továbbiakban: Nyertesek) között kerülnek kiosztásra, akik a
Promóció teljes időtartama alatt a legtöbb fent felsorolt kategóriákba eső összes vásárlási
tranzakciót hajtották végre, valamint mindenben megfelelnek a jelen Részvételi feltételeknek.
A fent felsorolt tranzakciók közül minden egyes sikeres fizetési tranzakció (összegtől függetlenül) egy
darab sikeres tranzakciónak számít. A Simple applikáción keresztül elindított parkolás esetében
minden sikeresen elindított/megkezdett és sikeresen kifizetett parkolás egy vásárlási tranzakciónak
számít.
Amennyiben két Résztvevő egyenlő számú tranzakcióval rendelkezik, az a Résztvevő részesül a
Nyereményben, aki a Promóció kezdetétől számítva (tranzakcióit teljes összegét tekintve) a magasabb
összegben végzett érvényes tranzakciókat.
Egy Résztvevő legfeljebb 1 darab nyereményre jogosult. A Nyeremények készpénzre nem válthatók át.

A Nyertesek megállapítása a Promóció végét (2018. december 16.) követően történik, legkésőbb
2018. január 11-ig. A vásárlások számának kimutatására a Szervező belső rendszere és nyilvántartása
az irányadó.
A Nyertesek megállapítását követően a Szervező a Nyerteseket elektronikus levélben értesíti (a
továbbiakban: Értesítés). Az Értesítést a Szervező 2018. december 31-ig küldi ki. Amennyiben a
Nyerteseknek időközben megváltozik az e-mail címe vagy bármilyen más okból nem lehet a
Nyereményt kiküldeni, a Szervező nem köteles azokat újból kiküldeni.

A Játékra egyebekben a Honlap ÁFF rendelkezései vonatkoznak.

Budapest, 2018. 11. 27.

