A Tippmix nyereményjáték
Részvételi- és Játékszabályzata
1. SZERVEZÉS ÉS LEBONYOLÍTÁS
A Nyereményjáték szervezője: a Szerencsejáték Zrt. (székhely: 1015 Budapest, Csalogány utca 3032., cégjegyzékszám: 01-10-041628, adószám: 10580204244; továbbiakban: „Szervező”), amely a
jelen Részvételi- és Játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.
A Nyereményjáték időtartama alatt jelen Részvételi- és Játékszabályzat hozzáférhető minden Játékos
számára a www.tippmix.hu/akcio vagy bet.szerencsejatek.hu/akcio/tippmix-vb-2018 (a továbbiakban:
Nyereményjáték aloldala) oldalon. A Szervező a Nyereményjáték teljes időtartama alatt biztosítja a
Szabályzat folyamatos elérhetőségét.

2. A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA
A Nyereményjáték teljes időtartama 2018. június 14. 00:00 és 2018. július 15. 23:59 óra között: 32
nap.

3. A NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI
A Nyereményjáték lényege
A Nyereményjáték célja, hogy a Játékosnak a Nyereményjáték ideje alatt legyen legalább 1 db, a
részvételi feltételeknek megfelelő érvényes Tippmix fogadása, amelynek szelvényszámát (átvételi
igazolás egyedi azonosító számát) a Nyereményjáték oldalán történő regisztrációt követően feltölti a
Nyereményjáték oldalára. A lentebb leírt részvételi feltételeket teljesítő Játékosok így részt vesznek a
nyereményjáték sorsolásán.

A Nyereményjátékban való részvétel
1. Regisztráció a Nyereményjátékra
A Nyereményjátékban való részvétel nem automatikus, a Játékosoknak a részvételi szándékot a
Nyereményjáték oldalára történő regisztrációval és szelvényszám feltöltéssel kell jelezniük. A
Nyereményjátékra történő regisztráció nem egyenértékű a Szerencsejáték Zrt. elektronikus fogadási
rendszerébe történő regisztrációval.
A Nyereményjátékba csak 18. életévüket betöltött személyek regisztrálhatnak.
A Nyereményjátékban való részvételhez szükséges regisztráció keretében a Játékosnak a következő
valós/létező adatokat kell megadnia: vezetéknév; keresztnév; e-mail cím; telefonszám; születési dátum;
valamint nyilatkoznia kella Nyereményjátékba történő regisztrációhoz kapcsolódó adatvédelmi tájékoztató
elfogadásáról, továbbá arról, hogy elmúlt 18 éves , nem a Szerencsejáték Zrt. munkatársa; továbbá
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opcionálisan nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul-e egyéb reklámcélú megkeresésekhez. A
Nyereményjátékra regisztrált Játékosok a Nyereményjátékhoz kapcsolódó funkciókat érik el a honlapon,
mint pl. a szelvényszám feltöltést és a nyeremények utókövetését.

2. Részvételi feltételek
1. Fogadj a 2018-as Labdarúgó Világbajnokság mérkőzéseire kötésben vagy kombinációban, egy
szelvényen legalább 1000 Ft értékben 2018. június 14. és július 15. között,
2. Regisztrálj a nyereményjátékra a www.tippmix.hu/akcio vagy a
bet.szerencsejatek.hu/akcio/tippmix-vb-2018 oldalon,
3. Töltsd fel a feltételeknek megfelelő Tippmix szelvényed azonosító számát!
A nyereményjátékban kizárólag a meghirdetett akciós időtartamban vásárolt és alábbi feltételek
mindegyikének megfelelő Tippmix szelvényekkel lehet részt venni:
• a Tippmix szelvény ára (nem a minimum tét) eléri a legalább 1000 Ft-os összeghatárt,
• a szelvényen legalább 1 db a 2018-as Labdarúgó Világbajnokság valamely mérkőzésére
megtett fogadás szerepel,
• tartalmaz legalább 1 db, legalább 3-as kötésben megtett fogadást
Egy Játékos annyiszor szerepel a nyereménysorsolás adatbázisában, amennyi érvényes
szelvényszámot töltött fel a nyereményjáték ideje alatt. Például ha a nyereményjáték ideje alatt 1
db érvényes szelvényszámot töltött fel, akkor egyszer szerepel a sorsolási adatbázisban, ha 2 db
érvényes szelvényszámot töltött fel, akkor kétszer szerepel a sorsolási adatbázisban, és így
tovább.

3. Szelvényszám feltöltése
A Nyereményjátékra való regisztrációt követően, a Játékos a regisztrációnál megadott e-mail címével
és jelszavával bejelentkezik a Nyereményjáték aloldalára (www.tippmix.hu/akcio vagy a
bet.szerencsejatek.hu/akcio/tippmix-vb-2018 ), és ott a Szelvényszám feltöltése opciót választva,
feltölti a weboldalra a Tippmix átvételi igazoláson szereplő egyedi azonosító számot (szelvényszám)
első 16 számjegyét. A szelvényszámok feltöltésére 2018. június 14-én 8:00 óra és július 15-én 23:59
óra között van lehetőség.
Egy szelvényszámot, csak egyszer lehet feltölteni, de egy játékosnak a nyereményjáték időszaka alatt
akár több, a részvételi feltételeknek megfelelő szelvényszám feltöltésére is lehetősége van.

4. NYEREMÉNYEK
Főnyeremények:
A nyereményjáték végén a teljes időszak alatt feltöltött, a feltételeknek megfelelő Tippmix
szelvényszámokból kerül kisorsolásra
1 db Volkswagen Golf Comfortline
Típus: Volkswagen Golf Comfortline BMT 1.4 TSI DSG 4 ajtós
Motor, váltó: 1395 ccm
Teljesítmény: 92 KW/125 LE
Szín: Kurkumasárga metál (6T6T)
Kárpit: Titánfekete (TW)
Műszerfal: titánfekete/fekete
Szőnyeg: fekete
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Extra felszereltség: elektromos behajtható külső tükrök (6XQ), helytakarékos acél pótkerék (1G6),
komfort csomag, könnyűfém keréktárcsa 6,5Jú15 „Toronto” (PJ3), multifunkcionális kijelző „Premium”
(9S6), navigáció funkció „Discover Media” (PND), rádió „Composition Media” (ZEA), sötétített hővédő
üvegezés B oszloptól (4KF), téli csomag (WW1), üléshuzat „Zoom” (szövet).
1 db Volkswagen Golf Sportsvan Comfortline
Típus: Volkswagen Golf Sportsvan Comfortline BMT 1.4 TSI 4 ajtós
Motor, váltó: 1395 ccm
Teljesítmény: 92KW/125LE
Szín: Indium-szürke metál (X3X3)
Kárpit: Titánfekete (TW)
Műszerfal: titánfekete/fekete
Szőnyeg: fekete
Extra felszereltség: ergoActive vezetőülés (PB4), helytakarékos acél pótkerék (1G6), komfort csomag
(W90), könnyűfém keréktárcsa 6,5Jx16 „Toronto” (PJ3), navigációs funkció „Discover Media” (PND),
rádió „Composition Media” (ZD6), sötétített hővédő üvegezés „B” oszloptól (4KF), tetőléc polírozott
(3S1).
Az autó részletes ismertetése a nyereményjáték ideje alatt megtalálható a Nyereményjáték aloldalán a
www.tippmix.hu/akcio oldalon található Nyereményinformációk dokumentumban.
A gépkocsi ára tartalmazza a regisztrációs adót, az illetéket, valamint az üzembe helyezés költségeit,
melyet a Szerencsejáték Zrt. fizet.

Pénznyeremény:
A nyereményjáték végén a teljes időszak alatt feltöltött, a feltételeknek megfelelő szelvényszámokból
kerül kisorsolásra további 3 fő nyertes, nyereményük fejenként nettó 1.000.000. Ft pénznyeremény.

Hervis vásárlási utalványok:
A nyereményjáték végén a teljes időszak alatt feltöltött, a feltételeknek megfelelő szelvényszámokból
kerül kisorsolásra további 10 fő nyertes, nyereményük fejenként 1 db 250.000 Ft értékű Hervis
vásárlási utalvány.
A Hervis vásárlási utalvány beváltható Magyarországon bármely Hervis üzletben, vagy interneten a
www.hervis.hu weboldalon.
A nyeremények készpénzre vagy más nyereményre nem válthatók.
A nyereményeket a Szerencsejáték Zrt. biztosítja. A nyeremények átadásával összefüggő költségeket
a Szervező fizeti meg. A nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen
felmerülő költségek és kiadások a Nyerteseket terhelik (pl.: utazási ktg.).
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban foglalt feltételeket akár
a Játék időtartama alatt is, különösen indokolt esetben (pl. műszaki hiba miatt nem elérhető a játék, a
sorsolásra technikai okok miatt nem a megadott időpontban vagy helyszínen kerül sor stb.) módosítsa,
amennyiben az ezekről szóló értesítést közzéteszi a Nyereményjáték aloldalán. A feltételek
módosítása, illetve megváltoztatása a Nyereményjátékban résztvevőket hátrányosan nem érintheti.
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5. A NYEREMÉNYJÁTÉK SORSOLÁSA
A sorsolás a Szerencsejáték Zrt. Tippmix nyereményjáték sorsolását szolgáltató háttérrendszerébe
beérkező adatok alapján kerül lebonyolításra. A Nyereményjáték időtartama alatt a 3. pontban
meghatározott feltételeket teljesítő Játékosok által feltöltött Tippmix igazolás egyedi azonosító számok
(szelvényszámok) automatikusan részt vesznek a nyeremények sorsolásán.
A sorsolásra 2018. július 18-án, szerdán 10:30 órakor a Szerencsejáték Zrt. 1106 Budapest, Fehér út
10. szám alatti irodaházában kerül sor közjegyző jelenlétében.
A kisorsolt Tippmix szelvényszámokat a Szerencsejáték Zrt. ellenőrzi, hogy megfelelnek-e a
Nyereményjáték Részvételi feltételeinek. A kisorsolt, de a szabályoknak az utólagos ellenőrzés során
nem megfelelő Nyertesek nyereményre nem jogosultak, helyükre a tartaléknyertesek lépnek, a
kisorsolásuk sorrendjében.

Sorsolások
A sorsolásokon sorrendben
- 1 db Volkswagen Golf Comfortline autónyeremény,
- 1 db, Volkswagen Golf Sportsvan Comfortline autónyeremény,
- 3 db 1.000.000 Ft értékű pénznyeremény,
- 10 db 250.000 Ft értékű Hervis vásárlási utalvány nyertese, majd 15 fő tartaléknyertes kerül
kisorsolásra.

6. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE ÉS NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA
A kisorsolt nyeremények nyerteseit a Szerencsejáték Zrt. automatikusan kiküldött e-mailben értesíti.
Továbbá az egyes nyertes szelvényszámok az azokat feltöltő Nyertesek számára megjelennek a
Nyereményjáték oldalára bejelentkezve a „Feltöltött szelvényszámok” között is, illetve a
nyereményjáték oldalán a nyereményjegyzékben.
A nyereményátvétel módjáról és helyéről a Szerencsejáték Zrt. Sorsolási Osztálya telefonon, és/vagy
e-mailben egyeztet a nyertessel. A nyeremények átvétele előzetes egyeztetést követően, lehetőleg a
sorsolás napját követő 30, legkésőbb a sorsolás napját követő 90 naptári napon belül történik. A
nyereményátvétel
feltétele
az
érvényes
Tippmix
szelvény
átvételi
igazolásának bemutatása.
A Hervis vásárlási utalvány nyeremények esetén a nyertes – előzetes egyeztetést követően - a
Szerencsejáték Zrt. budapesti központi épületeiében, vagy lottózóban veheti át a nyereményét.
A pénznyeremény és az autónyeremények átadása a sorsolás napját követően – a tartalék nyertesek
esetleges nyertessé válását figyelembe véve – max. 90 naptári napon belül, a Szerencsejáték Zrt.
Sorsolási Osztályával egyeztetett időpontban és helyszínen történik. A határidők jogvesztők!
Amennyiben a kisorsolt Nyertes a megadott határidőn belül nem jelentkezik a nyereményért, helyére
tartaléknyertes lép.
Ha a nyereményre jogosult játékos a sorsolást követő 30 naptári napon belül nem jelentkezik
nyereményéért, akkor helyére szintén tartaléknyertes lép. Ebben az esetben a 31. naptári naptól a
tartalék nyertes jogosult a nyereményre. A 31. naptári naptól beléptetett tartalék nyertes a nyereményt
a sorsolástól számított 60 naptári napon belül veheti át. Ha ebben az időszakban sem veszi át a
másodszori tartalék nyertes a nyereményt, a 61. naptári naptól, újabb tartalék játékos kerül
előléptetésre, aki jogosulttá válik átvenni a nyereményt. A nyeremény átvételére nyitva álló határidő a
sorsolástól számított 90 naptári napon belül. A határidők jogvesztők!
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A pénznyeremények kizárólag Magyarországon működő bank bankfiókjában vezetett forint alapú
bankszámlára történő átutalással kerülnek kifizetésre.
Devizakülföldi személy részére pénznyeremény kifizetése a mindenkor vonatkozó hatályos
jogszabályok alapján történik.
Külföldi személyek csak abban az esetben juthatnak nyereményhez, ha érvényes útlevéllel, személyi
igazolvánnyal vagy egyéb, a személyi azonosságot egyértelműen igazoló okmánnyal (pl.: fényképes
kártya formátumú vezetői engedély) és magyarországi lakcímmel (tartózkodási hely címe) is
rendelkeznek, illetve az elektronikus fogadási rendszerben regisztrációval rendelkező Játékosok
esetén a regisztrációkor megadott adatokat igazolják. A regisztrációkor megadott (vagy azt követően
módosított) lakcím (tartózkodási hely címe) igazolható magyarországi lakcímkártyával, tartózkodási
engedéllyel vagy egyéb, a tartózkodási hely igazolására alkalmas hatósági igazolással, okmánnyal,
vagy ezek hiányában a szállásadó által két tanú jelenlétében aláírt igazolással.
A nyeremények átadásáról a Szervezőnek, a nyeremény átvételéről a nyertesnek kell gondoskodnia.
A Szerencsejáték Zrt. nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott
adatokkal harmadik személyeknek okozott károkért, illetve következményekért. A Játékos teljes jogi
felelősséggel (pl. polgári, büntetőjogi) tartozik az általa megadott adatokért, az azzal a Szervezőnek
okozott bármilyen hátrányért. A Szerencsejáték Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményt
kizárólag a Nyertesnek adja át.

7. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
A nyereményjátékban 18 évnél fiatalabb személyek, és a Szerencsejáték Zrt. munkatársai nem
vehetnek részt, így nyereményre sem jogosultak.
A Szerencsejáték Zrt. kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a
Nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás
működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokra és azok érvényesítésére vonatkozó részletes szabályok
megtalálhatóak
a
Nyereményjáték
Adatkezelési
Nyilatkozatában
(https://bet.szerencsejatek.hu/nyeremenyjatek/adatkezelesi ).

Budapest, 2018. június 14.
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