
K
ih

el
ye

ze
n

d
ő

: 2
0

21
. n

o
ve

m
b

er
 2

9
. –

 d
ec

em
b

er
 2

2.
 k

öz
ö

tt
.

Részvételi feltétel:
Az ajándéksorsolásos akcióban a Szerencsejáték Zrt. ér-
tékesítési hálózatának Fővárosi Értékesítési Régiójának 
(budapesti) értékesítőhelyein terminálon befizetett (egy 
vagy öthetes, normál vagy kombinációs), egy szelvényen 
legalább 1800 Ft értékű Ötöslottó, Hatoslottó vagy 
Skandináv lottó játékkal lehet részt venni (internetes, 
SMS-es/Okoslottó vagy ATM-es játékkal nem). A részvé-
teli feltételbe a Joker játék(ok) értéke nem számít bele.

Sorsolások:
Az akció részvételi feltételeinek megfelelő játékok automatikusan 
részt vesznek a vásárlás hetéhez tartozó heti sorsoláson, valamint 
az akció főnyereményének sorsolásán is, az alábbiak szerint:
•  heti sorsolás 2021. december 7.: a 2021. november 29. és 

december 5.,
•  heti sorsolás 2021. december 14.: a 2021. december 6-12.,
•  heti sorsolás 2021. december 21.: a 2021. december 13-19.,
•  főnyeremény sorsolás 2021. december 21.: a 2021. november 

29. és december 19.
között vásárolt egy szelvényen legalább 1800 Ft értékű Ötöslottó, 
Hatoslottó és Skandináv lottó játékok között.

Heti nyeremények:
   •  1 x 500.000 Ft (banki átutalás)
   •  3 x 150.000 Ft (banki átutalás)
   •  7 x   50.000 Ft (banki átutalás)

Főnyeremény:
     •  1.000.000 Ft (banki átutalás)

Hogyan tudhatod meg, hogy nyertél-e?
Az akció részvételi feltételeinek megfelelő játékok ellenőriztethe-
tőek az értékesítőhelyeken a játékba küldést követő hét keddi 
napján 17 órától, illetve a főnyeremény sorsolás esetében 2021. 
december 21-én 17 órától az átvételi igazolás(ok) terminálontör-
ténő ellenőrzésekor is. Az akció hivatalos nyereményjegyzéke 
(a nyertes játékok átvételi azonosító számai) a Szerencsejá-

ték Zrt. honlapján (www.szerencsejatek.hu) lesz elérhető. 
A nyertes játékok adatai továbbá közzétételre kerülnek az MTVA 
teletext 874. oldalán, a Szerencsemixben, illetve a Nemzeti Sport 
napilap Sportfogadás mellékletének 2021. december 8-i, 15-i és 
22-i számában.

A részletekről 2021. november 29. és december 22. között min-
den nap 7-23 óra között a Szerencsejáték Zrt. Ügyfélszolgálatának 
(06-1) 201-0580 telefonszámán lehet érdeklődni.

Nyereményhez jutás feltétele:
A kisorsolt nyertes játékok birtokosai a nyereményükért – lehe-
tőség szerint a sorsolást követő 80 napon belül – az átvételi iga-
zolás terminálon keresztüli beolvasásával és leadásával (illetve 
amennyiben az átvételi igazolást a játékos a Szerencsejáték Zrt-
nek egyéb nyeremény igénylése keretében már átadta, akkor az 
átvételi igazolás átadását igazoló Nyereményigénylési lap „B”pél-
dányának bemutatásával) együtt a Szerencsejáték Zrt. bármely 
saját üzemeltetésű értékesítőhelyén (lista: www.szerencsejatek.hu/
uzletkereso) személyesen benyújtott nyereményigényléssel je-
lentkezhetnek. A nyeremények kifizetésére a nyereményigénylés 
Szerencsejáték Zrt. központjába történő beérkezését követően 
kerül sor, a nyertes által a nyereményigénylési lapon megadott, 
kizárólag Magyarországon működő bank bankfiókjában nyitott fo-
rint alapú lakossági bankszámlára átutalással.
A nyeremény kifizetésének (átutalásának) az adott sorsolás 
napját követő legfeljebb 90 napos jogvesztő határidőn belül 
kell megtörténnie.
A nyereményigényléshez személyazonosságot és az állandó 
lakcímet igazoló okmányok bemutatása is szükséges.
Devizakülföldi személy részére a nyeremény kifizetése a minden-
kori vonatkozó hatályos jogszabályok alapján történik. Külföldi 
személy számára nyeremény akkor fizethető ki, ha rendelkezik 
Magyarországon működő bank bankfiókjában vezetett, forint 
alapú lakossági bankszámlával és érvényes útlevéllel, személyi 
igazolvánnyal vagy egyéb, a személyazonosságot egyértelműen 
igazoló hatóság által kiadott okmánnyal (pl. fényképes, kártya 
formátumú vezetői engedély). A magyarországi tartózkodási hely 
igazolható lakcímkártyával, tartózkodási engedéllyel vagy egyéb, 
a tartózkodási hely igazolására alkalmas hatósági igazolással, 
okmánnyal.

A nyilvános sorsolásokra a Szerencsejáték Zrt. 1106 Budapest, 
Fehér út 10. alatti irodaházában (29-es épület), közjegyző jelenlé-
tében kerül sor.

Játssz 2021. november 29. és december 19. között bármely
budapesti értékesítőhelyünkön Ötöslottót, Hatoslottót vagy Skandináv lottót

egy szelvényen legalább 1800 Ft értékben az akció
heti nyereményeiért és főnyereményéért!

www.szerencsejatek.hu #maradjonjáték

Budapesti Szerencsehetek
A 2021. NOVEMBER 29. ÉS DECEMBER 19. KÖZÖTTI

AJÁNDÉKSORSOLÁSOS AKCIÓ RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI


