
JÁTÉKSZABÁLYZAT 
a www.mentsdegyszeruen.hu honlapon lebonyolításra kerülő bankkártya regisztrációs Játékra 

vonatkozóan 
 

A Játék Szervezője, az OTP Mobil Szolgáltató Kft. (székhely: 1143 Budapest, Hungária krt.17-19.; Cg. 
01-09-174466; adószám: 24386106-2-42 – 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: 2020. 05. 03. 00:01 óra 
A Játék záró időpontja:   2020. 06. 11. 24:00 óra 
A Főjáték sorsolás időpontja: 2020. 06. 15. 10:00 óra 
Az Aljáték sorsolás időpontja: 2020. 06. 15. 10:30 óra 
A sorsolás helyszíne:  Szervező székhelye, vagy online, a Microsoft Teams Applikáció 

felületén konferencia-videóhívással, amennyiben a járványügyi 
veszélyhelyzet a Játék sorsolása időpontjában is fennáll 

A Főjáték Nyereménye: A szallasguru.hu weboldalon felhasználható 4 darab, egyenként 
50 000 forint értékű voucher  

Az Aljáték Nyereménye:  Xbox One X 1TB játékkonzol + Metro Saga Gépcsomag és 
 

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-, és érvényes, mentett 
bankkártyával rendelkeznek, és 

b) akik a Simple Univerzumban rögzített, érvényes bankkártyájukkal legalább egy sikeres fizetési 
műveletet kezdeményeznek és bonyolítanak le a Szervező által fejlesztett és működtetett 
SimplePay fizetési szolgáltatásán keresztül. 

 
Az Aljátékban 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-, és érvényes, mentett 
bankkártyával rendelkeznek és magukra nézve kötelezőnek fogadták el a Simple ÁFF 
rendelkezéseit, és 

b) a Szervező által üzemeltetett Simple Applikációt telepítették és futtatják az erre alkalmas, a 
Simple ÁFF feltételeinek megfelelő Mobileszközükön, és  

c) akik a Simple Univerzumban rögzített, érvényes bankkártyájukkal legalább egy sikeres fizetési 
műveletet kezdeményeznek és bonyolítanak le a Szervező által fenntartott és működtetett 
Simple Applikációban elérhető bármely szolgáltatásban, vagy 

d) akik a) és b) pontok szerint rögzített feltételek mellett a Simple Univerzumban rögzített, 
érvényes bankkártyájukkal legalább egy sikeres fizetési műveletet kezdeményeznek és 
bonyolítanak le a Szervező által fenntartott és működtetett SimplePay gyorsfizetési 

http://www.mentsdegyszeruen.hu/
http://www.mentsdegyszeruen.hu/


megoldásaival, a QR-kódos gyorsfizetéssel-, Push értesítéses gyorsfizetéssel, vagy 
okostelefon böngészőjében kezdeményezett vásárlás esetében, a Fizetés 
alkalmazásban opcióval. 

 
3. A Játék egyéb speciális szabályai 

 
A Felhasználó annyiszor vesz részt e-mail címével a Főjáték, és az Aljáték sorsolásában egyaránt, 
ahányszor sikeres tranzakciót bonyolított le fentiek szerint a Simple Univerzumban, a fentiek szerint 
regisztrált bankkártyájával a Játék időtartama alatt.  
 
A Főjáték és az Aljáték sorsolásában sem vesznek részt a Felhasználó által Simple Applikációban 
lebonyolított Érintéses mobilfizetési tranzakciók.  
 
A Játékra egyebekben a Honlap ÁFF rendelkezései vonatkoznak. 
 
Budapest, 2020.05.03. 


