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JÁTÉKSZABÁLYZAT 
a CleanGo Simple 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 a www.mentsdegyszeruen.hu honlapon (továbbiakban: Honlap) szervezett, 2021. 
július 19. – augusztus 8. között CleanGo Simple fiókos fizetéssel kapcsolatosan lebonyolításra kerülő 
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 történő részvétel feltételei: 
 
A Játék időtartama: 
Kezdő időpont: 2021. 08.06. 00:01 óra 
Záró időpont: 2021. 08. 27. 24:00 óra 

 
A Játékban azok a természetes személyek vehetnek részt, akik a Játék fenti időtartama alatt:  

a) a CleanGo www.cleango.hu weboldalán a CleanGo-tól szolgáltatást rendel meg és annak 
ellenértékét a CleangGo weboldalán keresztül SimplePay fizetési szolgáltatáson belül Simple 
fiókba regisztrált bankkártyával fizeti ki.  

 
b) Az a) pont szerinti feltételt teljesítő Játékos nyerési esélyét növeli, ha az a) pont szerinti 

feltétel teljesítésén túl a Simple Applikáción keresztül a Játék fenti időpontja alatt sikeres 
parkolási tranzakciót hajt végre és azt a Simple Applikáción belül elérhető bankkártyával 
sikeresen kifizeti.    

 
 
A Simple applikációban elérhető Simple kártyával és NFC fizetési funkción keresztül lebonyolított 
vásárlási tranzakciók, valamint a banki átutalás támogatásával lebonyolított tranzakciók a Játékban 
nem vesznek részt.  
 
A Játékban a Játékos annyiszor vesz részt, ahányszor a Játék fenti időtartama alatt teljesíti az a) 
pontban foglalt feltételt és ahányszor teljesíti a b) pontban foglalt feltételt. Ha tehát a Játékos 
például a Játék időtartama alatt 2-szer sikeresen megrendeli a CleanGo-s szolgáltatást a CleanGo 
fenti weboldalán és azt a fenti a) pont szerinti Simple fiókban mentett bankkártyával fizeti ki a 
SimplePay szolgáltatás használatával, és ezen felül még a Játék időtartama alatt 4 alkalommal a 
Simple Applikációban sikeres parkolási tranzakciót hajt végre és azt a Simple Applikáción belül 
elérhető bankkártyával sikeresen kifizeti, akkor a Játékos a sorsolásban 6-szoros eséllyel vesz részt.  
 
Sorsolás időpontja: 2021. szeptember 1. 10:00 óra 
Sorsolás helyszíne: OTP Mobil Kft. székhelye. 
Sorsoláson közjegyző nem vesz részt. 
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A Játék nyereménye: Egy évig érvényes, 12 alkalmas, bármilyen autó kategóriába tartozó autóra 

szóló, előzetes időpontfoglaláshoz kötött, a CleanGo Services Kft. által nyújtott CleanGo alap külső-

belső autómosási szolgáltatásra beváltható kuponkód és a hozz tartozó kupon. 

A kuponkód és a kupon jogi értelemben és az ÁFA szabályok alapján egycélú elektronikus 

utalványnak minősül. 

  
2. A Játék egyéb speciális szabályai 

 
A Játékban kisorsolt nyertes Játékos a nyereményt az alábbi módon veheti át: 

• A Szervező által küldött elektronikus levélben kézbesítve a nyertes Játékos által Simple-
fiókban regisztrált e-mail címre megküldve. 

 
A Szervező vállalja, hogy a nyeremény után esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi 
jövedelemadót és a nyereménnyel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb 
esetleges járulék összegét megfizeti, azonban a Nyertes játékost terhelik a Nyeremény átvételével 
kapcsolatos költségek.  
 
A Nyeremény kupon és kuponkód érvényességi ideje egy év, amely a Játék jelen szabályzat szerinti 

kezdő időpontját követő naptól kezdődik. A kupont és a hozzá tartozó kuponkódot a Nyertes Játékos 

nem ruházhatja át, az személyre szól.  

A kupont és a hozzá tartozó kuponkódot bármely, a CleanGo Általános Szerződési Feltételei szerinti 

kategóriába tartozó gépjárműre be lehet váltani az érvényességi idő alatt előzetes időpontfoglalással 

történő alap külső-belső autómosásra. 

A kupon és a hozzá tartozó kuponkód a CleanGo Általános Szerződési Feltételei szerinti alap külső-

belső mosásra használható fel. 

A kupon és a hozzá tartozó kuponkód beváltásához a CleanGo weboldalon történő előzetes 

regisztráció szükséges. 

A kupon és a hozzá tartozó kuponkód nem használható fel: 

- a CleanGo Általános Szerződési Feltételei szerinti Extra szolgáltatások igénybe vételére, 

- a CleanGo Általános Szerződési Feltételei szerinti alap külső-belső mosási szolgáltatásba nem 

tartozó egyéb szolgáltatásra, 

- a CleanGo Általános Szerződési Feltételei szerinti SOS mosási szolgáltatásra. 

Ha a Játékos a kupon és a hozzá tartozó kuponkód hatálya alá nem tartozó szolgáltatásokat, így 
például Extrákat, SOS mosási szolgáltatást kíván igénybe venni, azt a kuponon felül külön díj 
megfizetése ellenében teheti meg. 

 
A kupon és a hozzá tartozó kuponkód beváltására és a CleanGo szolgáltatás igénybe vételére 
egyebekben a CleanGo Általános Szerződési Feltételei vonatkoznak (elérhető itt: CleanGo - 
Autómosás ahol és amikor akarod). 
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A kupont és a hozzá tartozó kuponkódot a Szervező küldi meg a nyertes Játékosnak e-mailben. A 
Nyeremény átvételéhez szükséges a nyertes Játékos e-mail címének megadása, ennek hiányában 
részére a Nyeremény nem adható át. 
 
A Játékra egyebekben a Honlap ÁFF rendelkezései és a Honlapon található adatkezelési tájékoztató 
vonatkoznak. 
 
Budapest, 2021. július 8. 


