
JÁTÉKSZABÁLYZAT 
a www.mentsdegyszeruen.hu honlapon lebonyolításra kerülő autós promóciós 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 autós promóciós 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 való részvétel feltételei: 
 

A Játék Főjátékból, 1. Aljátékokból, 2. Aljátékból és 3. Aljátékból fog állni. A Főjáték során 
Főnyeremény, az Aljátékok során pedig egyéb nyeremények kerülnek kisorsolásra a Játékosok között. 
 
Az egyes Játékok szabályai az alábbiak: 
 

1.1. Főjáték 
 

A Főjáték időtartama: 
Kezdő időpont: 2021.12.01. 00:01 óra 
Záró időpont: 2022.02.20. 24:00 óra 

 
A Főjátékban azok a természetes személyek vehetnek részt, akik a Főjáték fenti időtartama alatt 
sikeresen vásárolnak e-Matricát és/vagy a Biztosítás menüpontban elérhető Gépjármű-asszisztencia 
biztosítást kötnek.  
A Játékos mindegyik tranzakcióval növeli az esélyét a sorsolásban a Nyereményre, vagyis ahány fenti 

sikeres vásárlást bonyolít le a Játékos a Játék fenti időtartama alatt a Simple Applikációban, annyiszor 

vesz részt a Játékos a Játék sorsolásában.  

Sorsolás időpontja:  2022. február 23. 11:00 óra 
Sorsolás helyszíne:  Szervező székhelye, vagy online, a Microsoft Teams 

Applikáció felületén konferencia-videóhívással, amennyiben 
a járványügyi veszélyhelyzet a Játék sorsolása időpontjában 
is fennáll. 

Sorsoláson közjegyző nem vesz részt. 
 
Főjáték nyereménye (Főnyeremény): egy darab, 2.222.222 forint, azaz kétmillió-
kétszázhuszonkettőezer-kétszázhuszonkettő forint összeggel feltöltött PrePaid Meglepetés 
bankkártya. 
 
A Főjáték sorsolásán összesen 1 fő nyertes, és 3 fő pótnyertes került kisorsolásra. 
 
 
 



1.2.  Aljátékok 
 

1.2.1. 1. Aljáték 
 

Az 1. Aljáték időtartama: 
Kezdő időpont: 2021.12.01. 00:01 óra 
Záró időpont: 2022. 01. 02. 24:00 óra 

 
Az 1. Aljátékban azok a természetes személyek vehetnek részt, akik az 1. Aljáték fenti időtartama 
alatt sikeresen vásárolnak e-Matricát és/vagy a Biztosítás menüpontban elérhető Gépjármű-
asszisztencia biztosítást kötnek.  
A Játékos mindegyik tranzakcióval növeli az esélyét a sorsolásban az 1. Aljáték nyereményére, vagyis 

ahány fenti sikeres vásárlást bonyolít le a Játékos az 1. Aljáték fenti időtartama alatt a Simple 

Applikációban, annyiszor vesz részt a Játékos az 1. Aljáték sorsolásában.  

Az 1. Aljáték sorsolásának időpontja:  2022. január 4. 11:00 óra 
Az 1. Aljáték sorsolásának helyszíne:  Szervező székhelye, vagy online, a Microsoft Teams 

Applikáció felületén konferencia-videóhívással, amennyiben 
a járványügyi veszélyhelyzet a Játék sorsolása időpontjában 
is fennáll. 

Az 1. Aljáték sorsolásán közjegyző nem vesz részt. 
 
Az 1. Aljáték nyereménye: egy darab, 512GB kapacitású Xbox Series S konzol csomag. A csomag 
tartalma: egy darab Xbox Series S konzol, egy darab új Xbox Series kontroller, Ultra High Speed HDMI-
kábel, tápkábel. 
 
Az 1. Aljáték sorsolásán összesen 1 fő nyertes, és 3 fő pótnyertes került kisorsolásra. 
 

1.2.2. 2. Aljáték 
 

A 2. Aljáték időtartama: 
Kezdő időpont: 2022.01.03. 00:01 óra 
Záró időpont: 2022.01.30. 24:00 óra 

 
A 2. Aljátékban azok a természetes személyek vehetnek részt, akik a 2. Aljáték fenti időtartama alatt 
sikeresen vásárolnak e-Matricát és/vagy a Biztosítás menüpontban elérhető Gépjármű-asszisztencia 
biztosítást kötnek.  
A Játékos mindegyik tranzakcióval növeli az esélyét a sorsolásban a 2. Aljáték Nyereményére, vagyis 

ahány fenti sikeres vásárlást bonyolít le a Játékos a 2. Aljáték fenti időtartama alatt a Simple 

Applikációban, annyiszor vesz részt a Játékos a 2. Aljáték sorsolásában.  

A 2. Aljáték sorsolásának időpontja:  2022. február 1. 11:00 óra 
A 2. Aljáték sorsolásának helyszíne:  Szervező székhelye, vagy online, a Microsoft Teams 

Applikáció felületén konferencia-videóhívással, amennyiben 
a járványügyi veszélyhelyzet a Játék sorsolása időpontjában 
is fennáll. 

A 2. Aljáték sorsolásán közjegyző nem vesz részt. 
 
A 2. Aljáték nyereménye: egy darab, 512GB kapacitású Xbox Series S konzol csomag. A csomag 
tartalma: egy darab Xbox Series S konzol, egy darab új Xbox Series kontroller, Ultra High Speed HDMI-
kábel, tápkábel. 
 



A 2. Aljáték sorsolásán összesen 1 fő nyertes, és 3 fő pótnyertes kerül kisorsolásra.  
 

1.2.3. 3. Aljáték 
 
A 3. Aljáték időtartama: 
Kezdő időpont: 2022.01.31. 00:01 óra 
Záró időpont: 2022.02.20. 24:00 óra 

 
A 3. Aljátékban azok a természetes személyek vehetnek részt, akik a 3. Aljáték fenti időtartama alatt 
sikeresen vásárolnak e-Matricát és/vagy a Biztosítás menüpontban elérhető Gépjármű-asszisztencia 
biztosítást kötnek.  
A Játékos mindegyik tranzakcióval növeli az esélyét a sorsolásban a 3. Aljáték Nyereményére, vagyis 

ahány fenti sikeres vásárlást bonyolít le a Játékos a 3. Aljáték fenti időtartama alatt a Simple 

Applikációban, annyiszor vesz részt a Játékos a 3. Aljáték sorsolásában.  

A 3. Aljáték sorsolásának időpontja:  2022. február 22. 11:00 óra 
A 3. Aljáték sorsolásának helyszíne:  Szervező székhelye, vagy online, a Microsoft Teams 

Applikáció felületén konferencia-videóhívással, amennyiben 
a járványügyi veszélyhelyzet a Játék sorsolása időpontjában 
is fennáll. 

A 3. Aljáték sorsolásán közjegyző nem vesz részt. 
 
A 3. Aljáték nyereménye: egy darab, 512GB kapacitású Xbox Series S konzol csomag. A csomag 
tartalma: egy darab Xbox Series S konzol, egy darab új Xbox Series kontroller, Ultra High Speed HDMI-
kábel, tápkábel. 
A 3. Aljáték sorsolásán összesen 1 fő nyertes, és 5 fő pótnyertes kerül kisorsolásra. 
 

2. A Játék egyéb speciális szabályai 
 
A Játékban kisorsolt nyertes Játékos a nyereményeket a Szervező székhelyén, előre egyeztetett 
időpontban személyesen, vagy futárszolgálattal kézbesítve a nyertes Játékos által megadott címre 
megküldve veheti át. 
 
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 vonatkoznak. 
 
Budapest, 2021. november 25. 


