
JÁTÉKSZABÁLYZAT 
a www.mentsdegyszeruen.hu honlapon lebonyolításra kerülő „Erős ügyfél-hitelesítés -NÚSZ 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 ematrica.nemzetiutdij.hu és a 
hu-go.hu 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:  2021.06.28. 00:01 óra 
A Játék záró időpontja:    2021.07.18. 24:00 óra 
A Játék sorsolásának időpontja:  2021.07.20. 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: Összesen 5 darab, nyertesenként egy darab Vogue 6W típusú bluetooth 

hangszóró 
 
A Játék sorsolásán összesen 5 fő nyertes kerül kisorsolásra, a véletlen számgenerálás során kialakult sorsolási lista 
első öt helyén szereplő, Simple-fiókban regisztrált e-mail címmel.  
 
A Játék sorsolásán összesen 5 fő pótnyertes kerül kisorsolásra, akik a véletlen számgenerálás során kialakult sorsolási 
lista szerint sorban lépnek a nyertesek helyébe. 

 
2. A Játékban történő részvétel feltételei: 

 
A Játékban azok a természetes személyek vehetnek részt, akik a ematrica.nemzetiutdij.hu és/vagy a hu-go.hu 
weboldalán  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 ematrica.nemzetiutdij.hu és/vagy a hu-go.hu weboldalán a fentiek szerint regisztrált bankkártyájával a Játék 
időtartama alatt.  
 
A Játékra egyebekben a Honlap ÁFF rendelkezései vonatkoznak. 
 
Budapest, 2021.06.25. 
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