JÁTÉKSZABÁLYZAT
a Gourmet Market webshopban a Simple-fiókos fizetésekkel kapcsolatban lebonyolításra kerülő
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.
október 25. és 2021. november 24. között 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 Főjátékból, és 1. Aljátékból fog állni. A Főjáték során Főnyeremény, az 1. Aljáték során pedig
egyéb nyeremények kerülnek kisorsolásra a Játékosok között.
Az egyes Játékok szabályai az alábbiak:
1.1.Főjáték
A Főjáték időtartama:
Kezdő időpont: 2021.10.25. 00:01 óra
Záró időpont: 2021. 11. 24. 24:00 óra
A Főjátékban azok a természetes személyek vehetnek részt, akik a Főjáték fenti időtartama alatt a
Gourmet Market webshopjában (https://gourmetmarket.hu/ ), a SimplePay szolgáltatás
használatával a Simple-fiókban mentett bankkártyájukkal bármilyen sikeres fizetési tranzakciót
hajtanak végre.
A Főjátékban a Játékos annyiszor vesz részt, ahány a fentieknek megfelelő sikeres tranzakciót
lebonyolított a Főjáték időtartama alatt.
Sorsolás időpontja: 2021. november 26. 11:00 óra
Sorsolás helyszíne: OTP Mobil Kft. székhelye.
Sorsoláson közjegyző nem vesz részt.
Főjáték nyereménye (Főnyeremény): egy darab Landmann 11504 Kamado Grillchef faszenes
tojásgrill, és egy darab SAMSUNG QE43Q60AAUXXH QLED 4K UHD Smart Televízió kerül kisorsolásra.

A Főjáték sorsolásán összesen 1 fő nyertes, és 3 fő pótnyertes kerül kisorsolásra.
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1.2. 1. Aljáték
Az 1. Aljáték időtartama:
Kezdő időpont: 2021.10.25. 00:01 óra
Záró időpont: 2021. 11.14. 24:00 óra
Az 1. Aljátékban azok a természetes személyek vehetnek részt, akik az 1.Aljáték fenti időtartama alatt
a Gourmet Market webshopjában (https://gourmetmarket.hu/ ), a SimplePay szolgáltatás
használatával a Simple-fiókban mentett bankkártyájukkal bármilyen sikeres fizetési tranzakciót
hajtanak végre.
Az 1. Aljátékban a Játékos annyiszor vesz részt, ahány a fentieknek megfelelő sikeres tranzakciót
lebonyolított az 1.Aljáték időtartama alatt.
Sorsolás időpontja: 2021. november 16. 11:00 óra
Sorsolás helyszíne: OTP Mobil Kft. székhelye.
Sorsoláson közjegyző nem vesz részt.
Az 1. Aljáték nyereménye: nyertes játékosonként egy darab, 20.000 forint összegű vásárlási utalvány
(a továbbiakban, mint: Utalvány) kerül kisorsolásra, amely a kibocsátástól számított 12 hónapon
belül, egyösszegben felhasználható a Gourmet Market webshopjában végrehajtott vásárlás
alkalmával.
Az Utalvány készpénzre nem átváltható, nem átruházható.
Ha a Játékos az Utalvány hatálya alá nem tartozó szolgáltatásokat, termékeket kíván igénybe venni,
megvásárolni, azt az Utalványon felül külön díj megfizetése ellenében teheti meg.
Amennyiben az Utalvány értékét el nem érő vásárlást hajtanak végre a Nyertes Játékosok, a
fennmaradó összeget Matusz-Vad nem téríti meg készpénzben.
Az 1. Aljáték sorsolásán összesen 5 fő nyertes, és 15 fő pótnyertes kerül kisorsolásra.
2. A Játék egyéb speciális szabályai
A Játékban kisorsolt nyertes Játékos a nyereményeket az alábbi módon veheti át:
• Főnyereményt: a Szervező székhelyén, előre egyeztetett időpontban személyesen, vagy
futárszolgálattal kézbesítve a nyertes Játékos által megadott címre megküldve.
• 1. Aljáték nyereményét: a Szervező által elektronikusan, a nyertes Játékos Simple-fiókban
megadott e-mail címére küldve.
A Szervező vállalja, hogy a nyeremények 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,
helyszínre való utazással kapcsolatos költségek.
A Játékra egyebekben a Honlap ÁFF rendelkezései és a Honlapon található adatkezelési tájékoztató
vonatkoznak.
Budapest, 2021.10.14.
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