
JÁTÉKSZABÁLYZAT 
a www.mentsdegyszeruen.hu honlapon lebonyolításra kerülő „Erős ügyfél-hitelesítés kampány-Ilcsi játék” Simple-

fiókos tranzakciós 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 https://ilcsi.com/ weboldalon 
végrehajtott, Simple-fiókos fizetésekkel kapcsolatos 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:  2021.04.15. 00:01 óra 
A Játék záró időpontja:    2021.05.02. 24:00 óra 
A Játék sorsolásának időpontja:  2021.05.05. 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, az Ilcsi Szépségmanufaktúra Kft. https://ilcsi.com/ weboldalán 

beváltható 50.000 forint értékű kupon érvényesítéséhez szükséges 
kuponkód.  

 
1.1. A kuponkód az Ilcsi Szépségmanufaktúra Kft. weboldalán (https://ilcsi.com/) kívül máshol, és pénzre nem 

váltható át. A Nyeremény a jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételekkel, az https://ilcsi.com/ 
weboldalon közzétett, elérhető termékek vásárlása esetén váltható be, ezen a nyertes Játékos változtatást 
nem kérhet. A kupont a Játékban kisorsolt nyertes Játékos egy összegben, egy alkalommal válthatja be a 
megvásárolni kívánt termékekre. A kupon a szállítási költséget is magába foglalja. 
 

1.2.  A Játékban kisorsolt nyertes Játékos a Nyereményt elektronikus levélben veheti át a Szervezőtől. 
 
 

2. A Játékban történő részvétel feltételei: 
 
A Játékban azok a természetes személyek vehetnek részt, akik az Ilcsi Szépségmanufaktúra Kft. weboldalán 
(https://ilcsi.com/) SimplePay szolgáltatás használatával a Simple-fiókban mentett bankkártyájukkal sikeres fizetési 
tranzakciót hajtanak végre a Játék időtartama alatt.   
 

3. A Játék egyéb speciális szabályai 
 
A Felhasználó annyiszor vesz részt a Játék sorsolásában e-mail címével, ahányszor sikeres tranzakciót bonyolított le 
az Ilcsi Szépségmanufaktúra Kft. weboldalán ( https://ilcsi.com/ ) a fentiek szerint regisztrált bankkártyájával a Játék 
időtartama alatt.  
 
A Játékra egyebekben a Honlap ÁFF rendelkezései vonatkoznak. 
 
Budapest, 2021.04.14. 
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