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JÁTÉKSZABÁLYZAT 
a Simple autós szolgáltatásai 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. 
augusztus 6. – szeptember 5. között Simple applikációs Biztosítás, és e-Matrica szolgáltatással 
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 Főjáték időtartama: 
Kezdő időpont: 2021. 08.06. 00:01 óra 
Záró időpont: 2021. 09. 05. 24:00 óra 
 
Az 1. Aljáték időtartama: 
Kezdő időpont: 2021. 08.06. 00:01 óra 
Záró időpont: 2021. 08. 22. 24:00 óra 
 
A 2. Aljáték időtartama:  
Kezdő időpont: 2021. 08.23. 00:01 óra 
Záró időpont: 2021. 09. 05. 24:00 óra 
 

 
A Főjátékban azok a természetes személyek vehetnek részt, akik a Főjáték fenti időtartama alatt a 
Simple alkalmazás Biztosítás szolgáltatásában Gépjármű-asszisztencia biztosítást, vagy 
Készülékbiztosítást kötnek, vagy a Simple alkalmazás e-Matrica szolgáltatásán keresztül sikeres 
autópálya-matrica vásárlást hajtanak végre a Simple-fiókjukban mentett bankkártya használatával.  
 
A Játékosok a Főjátékban annyiszor vesznek részt, ahányszor sikeres tranzakciót hajtanak végre a 
fentiek alapján meghatározott szolgáltatásokban. 
 
Az 1.Aljátékban azok a természetes személyek vehetnek részt, akik az 1.Aljáték fenti időtartama alatt: 

a) a Simple alkalmazás e-Matrica szolgáltatásán keresztül sikeres autópálya-matrica vásárlást 
hajtanak végre a Simple-fiókjukban mentett bankkártya használatával, és 

 
b) Az a) pont szerinti feltétel teljesítésén túl a Simple Alkalmazáson keresztül a sikeres 

tranzakciót hajtanak végre a Simple alkalmazás Biztosítás szolgáltatásán belül és azt a Simple 
Applikáción belül elérhető bankkártyával sikeresen kifizetik.    
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A 2. Aljátékban azok a természetes személyek vehetnek részt, akik a 2.Aljáték fenti időtartama alatt: 
a) a Simple alkalmazás e-Matrica szolgáltatásán keresztül sikeres autópálya-matrica vásárlást 

hajtanak végre a Simple-fiókjukban mentett bankkártya használatával, és 
 
c) Az a) pont szerinti feltétel teljesítésén túl a Simple Alkalmazáson keresztül a sikeres 

tranzakciót hajtanak végre a Simple alkalmazás Biztosítás szolgáltatásán belül és azt a Simple 
Applikáción belül elérhető bankkártyával sikeresen kifizetik.    

 
A Főjáték sorsolásának időpontja: 2021. szeptember 07. 15:00 óra 
Az 1. Aljáték sorsolásának időpontja: 2021. augusztus 24. 11:00 óra 
A 2.Aljáték sorsolásának időpontja: 2021. szeptember 07. 10:00 óra 
 
Sorsolás helyszíne: OTP Mobil Kft. székhelye. 
Sorsoláson közjegyző nem vesz részt. 
 
A Főjáték nyereménye:  1 darab, 100.000 forint értékben beváltható ajándékutalvány, amelynek 

érvényességi ideje 12 hónap. Az ajándékutalvány a 
https://www.maiutazas.hu/ kínálatában szereplő belföldi-, és külföldi 
utazásra, valamint a „Repjegyvadász ajánlatokra” is beváltható. Az 
ajándékutalvány érvényességi ideje a sorsolás napját követő naptól 
kezdődik.  

Az utalványt a Nyertes Játékos nem ruházhatja át, az Utalvány személyre 
szól. Ha a Játékos az Utalvány hatálya alá nem tartozó, vagy az Utalvány 
értékét meghaladó utazást kíván venni azt az Utalványon felül külön díj 
megfizetése ellenében teheti meg. 

Az Utalvány beváltására a maiutazas.hu Általános Vásárlási Feltételei 
vonatkoznak (elérhető itt: https://www.maiutazas.hu/vasarlasi-
feltetelek). 

Az 1.Aljáték nyereménye:  1 darab 100.000 forint összeggel feltöltött MOL Group Gift ajándékkártya, 
amely kibocsátástól számított 1 éven belül felhasználható bármelyik MOL 
töltőállomáson. 

A 2.Aljáték nyereménye:  1 darab 100.000 forint összeggel feltöltött MOL Group Gift ajándékkártya, 
amely kibocsátástól számított 1 éven belül felhasználható bármelyik MOL 
töltőállomáson. 

  
2. A Játék egyéb speciális szabályai 

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

• A Főjáték nyereményét a Szervező által küldött e-mailes levelezés formájában, a nyertes 
Játékos Simple-fiókban regisztrált e-mail címére történő küldésével veheti át a nyertes 
Játékos.  

• Az 1. és 2. Aljáték nyereményét a Szervező székhelyén, előre egyeztetett időpontban, 
személyesen, vagy futárszolgálattal kézbesítve a nyertes Játékos által megadott címre 
megküldve. 
 

A Szervező vállalja, hogy a nyeremények után esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi 
jövedelemadót és a nyereménnyel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb 

https://www.maiutazas.hu/
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esetleges járulék összegét megfizeti, azonban a Nyertes játékost terhelik a Nyeremény átvételével 
kapcsolatos költségek.  
 
A Játékra egyebekben a Honlap ÁFF rendelkezései és a Honlapon található adatkezelési tájékoztató 
vonatkoznak. 
 
Budapest, 2021. augusztus 05. 


