
JÁTÉKSZABÁLYZAT 
a www.mentsdegyszeruen.hu honlapon lebonyolításra kerülő autós promóciós 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 autós promóciós 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. 
 
A Játék nem minősül sem engedély, sem bejelentésköteles játéknak a szerencsejátékról szóló törvény 
alapján, a Játék nem szerencsejáték, hanem egyéb promóciós játék. 
 

1. A Játékban való részvétel feltételei: 
 

A Játékban és annak sorsolásában azok vesznek részt, akik a Simple Applikációban a Játék lenti 

időtartama alatt sikeresen e-Matricát vásárolnak és/vagy a Biztosítás menüpontban elérhető 

Biztosítást kötnek és/vagy a Parkolás menüpont használatával parkolnak (parkolójegyet vásárolnak).  

A Játékos mindegyik tranzakcióval növeli az esélyét a sorsolásban a Nyereményre, vagyis ahány fenti 

sikeres vásárlást bonyolít le a Játékos a Játék lenti időtartama alatt a Simple Appban, annyiszor vesz 

részt a Játékos a Játék sorsolásában.  

 
2. A Játék időtartama és egyéb adatai: 

 
A Játék kezdő időpontja: 2020. 12. 07. 00:00 óra 
A Játék záró időpontja:   2021. 02. 14. 24:00 óra 
A Játék sorsolás időpontja: 2021. 02. 16. 10:00 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 Játék Nyereménye: Egy darab Life felszereltséggel, Bőrkormánnyal, Tolatóradarral, és 

Szükségpótkerék extra felszereltséggel rendelkező Hyundai i20 típusú 

személygépjárműre (a továbbiakban: Autó) beváltható, papír alapú 

utalvány, amely az Auto Palace Délpest Kft.-nél, az Autó 

magyarországi márkaképviseletében beváltható a Sorsolás fenti 

időpontjától számított 6 hónapon belül. 

 
A Játék Nyereményét képező utalvány az alábbi Autóra váltható be:  
Típus:  Hyundai i20 
Szín:  Polar White 
Motor: 1.2 MPi M/T 
Felszereltség: Life 
Extra felszereltségek:  Bőrkormány, Tolatóradar, Szükségpótkerék 



 

2.1. Az utalvány az Auto Palace Délpest Kft.-n kívül máshol és az Autón kívül másra nem váltható 

be, pénzre nem váltható át. Az Utalvány az Autóra a jelen Játékszabályzatban meghatározott 

felszereltséggel váltható be, az Autón a nyertes Játékos változtatást nem kérhet az Utalvány 

és az abban szereplő vételár terhére. 
 

Ha a Játékos a Játék nyereményében szereplő Utalvány tárgyát képező Autó jelen 
szabályzatban meghatározott műszaki jellemzőihez képest többlet (extra) felszereltséget 
kíván, erről az Auto Palace Délpest Kft.-vel külön megállapodást kell kötnie és az ezzel 
kapcsolatos költségeket az Auto Palace Délpest Kft-vel való megállapodása alapján az Auto 
Palace Délpest Kft.-nek kell külön megfizetnie. Az Auto Palace Délpest Kft. maga dönt arról, 
hogy a Játékos extra felszereltség iránti kérelmét teljesíti-e és ha igen, milyen díj ellenében. 

 

2.2.  A Játékban kisorsolt nyertes Játékos a papír alapú Utalványt a Szervező székhelyén, előre 

egyeztetett időpontban veheti át. 

 

2.3. A Játékban kisorsolt nyertes Játékos a Nyereményt az Auto Palace Délpest Kft.-vel általa előre 

egyeztetett időpontban, az Auto Palace Délpest Kft. bemutatótermében vagy az Autó Palace 

Délpest Kft. által megjelölt más helyen veheti át. A Nyeremény átadásának feltétele a nyertes 

Játékos által az Autóra szóló Utalvány bemutatása és az Auto Palace Délpest Kft.-nek történő 

átadása.  

 
2.4.  Szervező vállalja, hogy az Utalvány, mint Nyeremény után esetlegesen közvetlenül 

alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereménnyel kapcsolatban közvetlenül 
felmerülő további társadalombiztosítási járulék összegét megfizeti. 

 
2.5. A Szervező kifejezetten felhívja a Játékosok figyelmét arra, hogy a fenti 1.4. ponton  

túlmenően azonban a Nyertes játékost terhelik a Nyeremény Utalvány beváltásával, az 
Utalvány tárgyát képező Autó átvételével, átvételi helyszínre utazással, az Autó üzembe és 
forgalomba helyezésével kapcsolatos költségek, az Autó után fizetendő vagyonszerzési 
illeték, a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás, a gépjárműadó, az Autó tulajdonjogának 
Játékos által történő megszerzésével kapcsolatos költségek, amelyeket a nyertes, 
Utalványt beváltó Játékosnak kell az Autó átvételét megelőzően az Autó Palace Délpest 
Kft.-nek megfizetnie. 

 
 

3. A Játék egyéb speciális szabályai 
 

3.1. A nyertes Játékos nevét a Szervező továbbítja az Autó Palace Délpest Kft.-nek (székhely: 1186 

Budapest, Cziffra György utca 15.; cégjegyzékszáma: 01-09-904632; adószám: 14456624244), 

aki az Autót a nyertes Játékosnak átadja abból a célból, hogy a Játékost a nyereményt 

képező, az Autóra szóló utalvány beváltása során azonosítsa. A Játékos az Autó 

tulajdonjogának megszerzése és személyazonosságának igazolása céljából az Autó Palace 

Délpest Kft. mint önálló adatkezelő részére ezen önálló adatkezelő által kért egyéb személyes 

adatokat is megadja, amelyek kezelésére ezen önálló adatkezelő nyújt a Játékosnak 

tájékoztatást. 

 

3.2. A Szervező jogosult a Nyereményt úgy átadni a nyertes Játékosnak, hogy azon akár a 

Szervező, akár más harmadik személy logója, reklám szlogenje vagy egyéb márkajelzése, 

megjelölése, marketing tartalma, anyaga, hirdetése, reklámja elhelyezésre kerül és így kerül a 



Nyeremény a Játékosnak átadásra. Ilyen esetben a Játékos a Játékban történő részvétellel 

vállalja, hogy ezen megjelöléseket a Nyereményről legalább 3 évig nem távolítja el, azokat 

megőrzi. 
 
A Játékra egyebekben a Honlap ÁFF rendelkezései vonatkoznak. 
 
Budapest, 2020. december 04. 


