A 2022. május 13. és június 5. közötti
Ökokaland Extra sorsjegy
nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzata
1. SZERVEZÉS ÉS LEBONYOLÍTÁS
Az Ökokaland Extra sorsjegy akció (továbbiakban: Nyereményjáték) szervezője: a
Szerencsejáték Zrt. (székhely: 1015 Budapest, Csalogány utca 30-32., cégjegyzékszám: 01-10041628, 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 bet.szerencsejatek.hu/second-chance/okokalandextra (a továbbiakban:
Nyereményjáték aloldala) oldalon. A Szervező a Nyereményjáték teljes időtartama alatt
biztosítja a Szabályzat folyamatos elérhetőségét.
2. A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA
Az Nyereményjáték időtartama: 2022. május 13-án 8:00 óra és 2022. június 5-én 24:00 óra
között.
3. A NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI
3.1. A NYEREMÉNYJÁTÉK LÉNYEGE
A Nyereményjáték célja, hogy a játékos a nyereményjáték internetes oldalán
(bet.szerencsejatek.hu/second-chance/okokalandextra)
történő
regisztrációt
vagy
bejelentkezést követően a Nyereményjáték egy adott időszakában legalább 1 db nyeretlen
Ökokaland Extra sorsjegy egyedi azonosítóit (sorsjegy előoldala alján található, 152-vel
kezdődő 15 jegyű sorszáma + a kaparófelület alatt található 10 jegyű számsor) feltöltse a
Nyereményjáték oldalára. A lentebb leírt részvételi feltételeket teljesítő játékosok részt
vesznek a Nyereményjáték sorsolásán, az 5. pontban foglaltaknak megfelelően.
3.2. REGISZTRÁCIÓ
A Nyereményjátékban való részvétel nem automatikus, a játékosoknak a részvételhez a
Nyereményjáték internetes oldalán (bet.szerencsejatek.hu/second-chance/okokalandextra)
regisztrálniuk kell.
Azon játékosoknak, akik korábban „Second Chance” rendszerben lebonyolított akcióban már
regisztráltak, külön a jelen nyereményjáték estében nem kell újra regisztrálniuk, mert a
korábban megadott e-mail címmel és jelszóval bejelentkezve a jelen Nyereményjátékra
történő feliratkozást követően részt tudnak venni a Nyereményjátékban.
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A regisztrációt és/vagy belépést követően a Szerencsejáték Zrt. értékesítési hálózatának
értékesítőhelyein megvásárolt nyeretlen Ökokaland Extra sorsjegy egyedi azonosítóit (sorsjegy
előoldalának alján található, 152-vel kezdődő 15 jegyű sorszáma + a kaparófelület alatt
található 10 jegyű számsor) kell feltölteniük. A játékosok az első nyeretlen Ökokaland Extra
sorsjegy egyedi azonosítóinak feltöltésével elfogadják a jelen Nyereményjáték pályázati és
részvételi feltételeit.
A Nyereményjáték internetes oldalán (azaz a Second Chance keretrendszerbe) történő
regisztráció nem egyenértékű a Szerencsejáték Zrt. internetes játék- és fogadási
rendszerébe történő regisztrációval, a két adatbázis elkülönül egymástól.
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,
valamint meg kell adnia a bejelentkezéshez szükséges, általa választott jelszót.
A játékosnak továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy:
• a Second Chance rendszerbe történő regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelési
tájékoztató elfogadásáról,
• betöltötte a 18. életévét,
• nem a Szerencsejáték Zrt. munkatársa, valamint az értékesítésben személyesen részt
vevő értékesítő partnere és annak sorsjegyet értékesítő munkavállalója.
A játékos továbbá nyilatkozhat arról, hogy:
• hozzájárul-e egyéb, a szerencsejátékokkal kapcsolatos marketing célú
megkeresésekhez.
A Nyereményjátékba regisztrált Játékosok a Nyereményjáték oldalán a Nyereményjátékhoz
kapcsolódó funkciókat érik el, pl. a sorsjegy egyedi azonosítóinak feltöltését és a nyeremények
utókövetését.
A Nyereményjáték internetes oldalán történt regisztráció önmagában (azaz nyeretlen
Ökokaland Extra sorsjegy egyedi azonosítóinak feltöltése nélkül) még nem jogosít az akció
sorsolásán való részvételre.
3.3. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, SORSJEGY EGYEDI AZONOSÍTÓINAK FELTÖLTÉSE
A Second Chance pályázati rendszerbe történt regisztrációt követően (vagy a már meglévő
regisztrációja alapján) a játékos a regisztrációnál megadott e-mail címével és jelszavával
bejelentkezik a nyereményjáték aloldalán (https://bet.szerencsejatek.hu/secondchance/okokalandextra), és ott a Sorsjegy adatainak feltöltése opciót választva feltölti az
oldalra nyeretlen Ökokaland Extra sorsjegy egyedi azonosítóit:
- a sorsjegy előoldalának alján található, 152-vel kezdődő 15 számjegyű sorszámát,
- valamint a kaparófelület alatt található 10 jegyű azonosító számot.
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A két számot a fenti sorrendben, kötőjelek nélkül, egymás után folytatólagosan kell
megadni/beírni a feltöltési ablak erre a célra szolgáló mezőjében.
A sorsjegy egyedi azonosítók feltöltésére 2022. május 13-án 8:00 óra és június 5-én 24:00
óra között folyamatosan van lehetőség. Postai úton történő pályázásra nincs mód.
A nyereményjátékban csak az Ökokaland Extra sorsjegyekkel lehet részt venni, az Ökokaland
sorsjegyekkel nem!
A pályázat keretében megadott egyedi azonosítókhoz tartozó nyeretlen Ökokaland Extra
sorsjegyet a játékosnak meg kell őriznie, mert a nyertesként kisorsolt játékosnak azt a
nyereményhez jutás érdekében át kell adnia a Szerencsejáték Zrt-nek. Ennek hiányában a
nyertesként kisorsolt játékos nem jogosult a nyereményére.
Egy adott sorsjegy azonosítóit csak egyszer lehet feltölteni, de egy játékosnak a
nyereményjáték időszaka alatt akár több nyeretlen Ökokaland Extra sorsjegy egyedi
azonosítóinak feltöltésére is lehetősége van.
Egy adott pályázat (feltöltött sorsjegy egyedi azonosító) részt vesz a feltöltés időpontjához
tartozó heti sorsoláson, valamint az akció főnyereményének sorsolásán is.
Ahány pályázatot (sorsjegy egyedi azonosítót) tölt fel a játékos az adott heti sorsoláshoz
tartozó időszakban, annyiszor kerül be az adott heti sorsolás adatbázisába, azonban egy adott
sorsoláson egy játékos csak 1, a sorrendben elsőként kisorsolt nyereményére jogosult. Ahány
pályázatot (egyedi azonosítót) tölt fel a játékos a Nyereményjáték teljes időszakában,
annyiszor kerül be a főnyeremény sorsolásának adatbázisába.
Amennyiben egy játékos kezdeményezi a Second Chance pályázati rendszerben meglévő
profiljának törlését, úgy a törlést követően a jelen nyereményjáték keretében korábban
feltöltött Ökokaland Extra sorsjegy egyedi azonosítók nem vesznek részt a nyereményjáték
sorsolásain. Ha a játékos a törlést követően újra regisztrál a Second Chance pályázati
rendszerbe, akkor a korábbi pályázatait (feltöltéseit) elveszti, és a korábban feltöltött
Ökokaland Extra sorsjegy egyedi azonosítóinak újbóli feltöltésére sincs lehetősége.
Amennyiben egy játékos a nyertes pályázatának kisorsolását megelőzően törli a profilját,
nyereményre nem válhat jogosulttá.
Szerencsejátékban, ezáltal a jelen Nyereményjátékban 18 év alatti személyek nem vehetnek
részt, így nyereményjogosultságot sem szerezhetnek. Nem vehetnek részt és ezáltal
nyereményjogosultságot sem szerezhetnek továbbá a Szerencsejáték Zrt. dolgozói, valamint
az értékesítésben személyesen részt vevő értékesítő partnerek és azok sorsjegyet értékesítő
munkavállalói. A Nyereményjátékban csak természetes személyek vehetnek részt.
4. NYEREMÉNYEK
A Nyereményjáték időszakán belül az egyes heteken feltöltött, a részvételi feltételeknek
megfelelő nyeretlen Ökokaland Extra sorsjegyek egyedi azonosítói között heti sorsolásokra,
valamint a főnyeremény sorsolására kerül sor.
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Egy-egy heti sorsoláson a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra:
o 4 db Xiaomi MI Pro 2 elektromos roller,
o 6 db, egyenként 100.000 Ft pénznyeremény.
A Nyereményjáték főnyereményeként 1db Skoda Enyaq iV 60 típusú elektromos autó kerül
kisorolásra.
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 (pl. utazási költség) a
nyerteseket terhelik.
Az autónyeremény és az elektromos roller nyeremények pénznyereményre vagy más
tárgynyereményre nem válthatók.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban foglalt
feltételeket akár a Nyereményjáték 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.
5. SORSOLÁSOK
A sorsolásokra a Szerencsejáték Zrt. 1106 Budapest, Fehér út 10. szám alatti irodaházában
kerül sor, közjegyző jelenlétében, az alábbiak szerint:
- 2022. május 24-én 10:00 órakor a 2022. május 13-án 8:00 óra és május 22-én 24:00
óra között,
- 2022. május 31-én 10:00 órakor a 2022. május 23-án 0:00 óra és május 29-én 24:00
óra között
- 2022. június 8-án 10:00 órakor a 2022. május 30-án 0:00 óra és június 5-én 24:00 óra
között
feltöltött sorsjegy egyedi azonosítók közül kerülnek kisorsolásra az adott heti
nyeremények.
A Nyereményjáték főnyereményének sorsolására 2022. június 8-án a heti sorsolást követően
kerül sor a 2022. május 13-án 8:00 óra és június 5-én 24:00 óra között feltöltött sorsjegy egyedi
azonosítók között.
Az egyes heti sorsolásokon a nyeremények sorsolási sorrendje a következő:
- 4 db Xiaomi MI Pro 2 elektromos roller,
- 6 db, egyenként 100 ezer Ft pénznyeremény.
Egy-egy heti sorsoláson összesen 10 db nyeremény kerül kisorsolásra.
Az adott heti sorsolás adatbázisából 40 db pályázat kerül kisorsolásra, közülük 10 db a
nyertes, 30 db pedig a tartalék nyertes. A tartalék nyertesek kisorolásuk sorrendjében lépnek
az érvénytelen pályázatok helyébe, így az első 10 érvényes pályázat lesz a nyertes.
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A főnyeremény sorsolásának adatbázisából 10 db pályázat kerül kisorsolásra, amelyek közül
1 érvényes pályázat a nyertes, 9 pedig a tartalék nyertes. A tartalék nyertesek a kisorolásuk
sorrendjében lépnek az érvénytelen pályázatok helyébe, így az első érvényes pályázat lesz a
nyertes.
A kisorsolt egyedi azonosító számokat a Szerencsejáték Zrt. ellenőrzi, hogy megfelelnek-e a
jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott feltételeknek. A kisorsolt, de a
Nyereményjáték meghirdetett feltételeinek nem megfelelő pályázatok nyereményre nem
jogosultak. Az érvénytelennek minősített pályázat helyére tartalék pályázat lép a tartalék
pályázatok kisorsolásának sorrendjében.
Érvénytelen az a pályázat, amelyben
- nem nyeretlen Ökokaland Extra sorsjegy, vagy
- nem Ökokaland Extra sorsjegy azonosítója
került feltöltésre, illetve
- amely nem tartalmazza nyeretlen Ökokaland Extra sorsjegy előoldalának alján található,
152-vel kezdődő 15 számjegyből álló sorszámát és a hozzá tartozó, a sorsjegyen lévő
kaparófelület alatt található 10 jegyű számsort.
6. A NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE ÉS A NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA
A kisorsolt nyeremények nyertesei automatikusan, a „Second Chance” informatikai
háttérrendszer által kiküldött e-mailben kapnak értesítést, továbbá az egyes nyertes egyedi
azonosítók az azokat feltöltő nyertesek számára megjelennek a nyereményjáték oldalán
bejelentkezve a „Feltöltött egyedi azonosító számok” között is.
A nyertesekkel a nyereményhez jutás/nyereményátvétel módja és helye a regisztráció
keretében a nyertesek által megadott elérhetőségein kerül egyeztetésre az adott sorsolás
nyertes listájának megállapítását követő 3 munkanapon belül:
- A pénznyeremények és az autónyeremény esetében a Sorsolási és
Rendezvénymenedzsment Osztály munkatársa e-mailben és/vagy telefonon egyeztet a
nyertesekkel,
- míg az elektromos roller nyeremények esetében a Sorsolási és Rendezvénymenedzsment
Osztály a nyerteseket e-mailben értesíti, és velük a Szerencsejáték Zrt.
Ügyfélszolgálatának munkatársai veszik fel a kapcsolatot az egyeztetés érdekében.
A nyeremények kifizetésének/átadásának módja:
A pénznyeremények és az autónyeremény esetében:
- A Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztály e-mailben és/vagy telefonon értesíti a
nyertest a nyereményéről, valamint a nyereményigénylés/átadás módjáról. Megküldi a
nyertes részére
– a Nyilatkozatot, amelyben a nyertesnek nyilatkoznia kell arról, hogy az esetében
kizáró tényező nem áll fenn,
– pénznyeremény esetében az adóigazolás kiállításához szükséges Adatlapot és a
Nyilatkozatot az adófizetési kötelezettségről is,
– az autónyeremény esetében minden olyan dokumentumot is, amelyek az autó
forgalomba helyezéséhez szükségesek,
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amelyeket a nyertesnek kitöltve és aláírva személyesen kell a Szerencsejáték Zrt.
bármely saját üzemeltetésű értékesítőhelyén leadnia, a nyertesként kisorsolt
pályázatban a nyertes által megadott egyedi azonosítókkal rendelkező Ökokaland
Extra sorsjegy átadásával, továbbá az autónyeremény esetében a nyertes személyi
okmányairól és az adóigazolványáról készült, aláírt fénymásolattal együtt.
– A nyertesnek az általa két tanú előtt aláírt Nyilatkozattal, valamint a nyereménye
függvényében bekért dokumentumokkal együtt – legkésőbb a nyereményjáték
adott sorsolását követő 40 napon belül – személyesen kell megjelennie a
Szerencsejáték Zrt. bármely saját üzemeltetésű értékesítőhelyén, ahol
nyereményigénylést vesznek fel, a személyi okmányaiban rögzített adatok alapján.
– A Nyereményigénylési lap, a Nyilatkozat és dokumentumok, valamint a
nyertesként kisorsolt, a pályázatban megadott egyedi azonosítókkal rendelkező
Ökokaland Extra sorsjegy Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztályra történő
beérkezését követően a Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztály intézkedik
a pénznyeremény – Nyereményigénylési lapon feltüntetett számlaszámra történő
– átutalásáról, illetve az autónyeremény esetében annak átadásáról.
– A pénznyeremények Magyarországon működő bankfiókban nyitott, forint alapú
lakossági bankszámlára, kizárólag átutalással kerülnek kifizetésre legkésőbb a
nyereményigénylést követő 30 napon belül.
– Az autónyeremény esetében a nyertes által benyújtott nyereményigénylés és a
szükséges dokumentumok beérkezését követően, amennyiben azt a Sorsolási és
Rendezvénymenedzsment Osztály érvényesnek tekintette, a Sorsolási és
Rendezvénymenedzsment Osztály legkésőbb a nyereményigénylést követő 30
napon belül a nyertes részére a nyereménye fejében egy olyan autónyereményutalványt ad át, amely tartalmazza:
▪ a sorsolás napját,
▪ az autókereskedőnél történő átvételhez az autónyeremény azonosító
adatait (típus, alvázszám, szín),
▪ az autónyeremény nettó, illetve bruttó értékét, és a nyereményt terhelő
SZJA összegét,
▪ valamint az utalvány beváltás módját (hely, kapcsolattartó személy),
▪ továbbá azt is, hogy az utalvány beváltása során a nyertesnek a
nyereményautó forgalomba helyezésével és átírásával összefüggésben
fizetési kötelezettsége nem keletkezik.
▪ Az autónyeremény-utalvány átadásával a Szerencsejáték Zrt. az
autónyereményt a nyertes rendelkezésére bocsájtja, amellyel az
autónyeremény átadottnak tekintendő.
▪ Az autót a nyertes az utalvány birtokában veheti át az érintett
márkakereskedésben, az általa a Sorsolási és Rendezvénymenedzsment
Osztály munkatársán keresztül a márkakereskedéssel egyeztetett
időpontban, a Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztály munkatársa
jelenlétében.
-

Az elektromos roller nyeremények esetében:
– A Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztály e-mailben értesíti a nyertest a
nyereményéről, valamint a nyeremény átadásának módjáról.

6

–

–

–

A nyertessel a telefonos elérhetőségén a Szerencsejáték Zrt. Ügyfélszolgálatának
munkatársa veszi fel a kapcsolatot, amelynek keretében felveszik a nyertes
személyes adatait, továbbá egyeztetik, hogy a Szerencsejáték Zrt. mely – a nyertes
választása szerinti – saját üzemeltetésű értékesítőhelyén kerül sor a nyeremény
átadására/átvételére. A nyertesnek az azonosításához szükséges személyes
adatokon kívül az Ügyfélszolgálati Osztály munkatársa részére meg kell adnia a
nyertesként kisorolt pályázatában megadott Ökokaland Extra sorsjegyen a
kaparófelület alatt található 10 jegyű számsort is, igazolva ezzel, hogy birtokában
van az az Ökokaland Extra sorsjegy, amelyet kötelezően át kell adnia a nyeremény
átvételekor.
A nyertes az átvétel Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztály által megadott
legkorábbi időpontját követően személyesen veheti át nyereményét legkésőbb a
nyereményjáték adott sorsolását követő 70 napon belül az egyeztetett saját
üzemeltetésű értékesítőhelyen, amelynek keretében le kell adnia a nyertesként
kisorsolt pályázatában általa megadott egyedi azonosítókkal (sorsjegy sorszáma +
a kaparófelület alatt található 10 jegyű számsor) rendelkező Ökokaland Extra
sorsjegyet. A nyertesként kisorolt pályázatban megadott Ökokaland Extra
sorsjegy átadása nélkül a nyeremény nem vehető át!
A nyeremény átadása a nyertes részére csak saját üzemeltetésű értékesítőhelyen,
az Átadás-átvételi nyilatkozat helyben történő aláírását követően lehetséges. Az
Átadás-átvételi nyilatkozat aláírásával a nyertes elismeri a nyeremény átvételét,
valamint egyúttal nyilatkozik arról, hogy az esetében kizáró tényező nem áll fenn.

A kizáró tényezőkre vonatkozó Nyilatkozat teljeskörű kitöltése és aláírása a
pénznyeremények és az autónyeremény esetében kötelező, annak hiányában a nyertes
részére nem fizethető ki/adható át a nyeremény.
A pénznyereményeket SZJA és SZOCHO is terheli. A nyerteseknek a 2022. adóévre
vonatkozó adóbevallásukban a nyeremény összegét be kell vallaniuk, amelyhez – a nyertes
által kitöltött adatlap alapján kiállított – adóigazolást a Szerencsejáték Zrt. postai úton küld
meg részére.
A nyertesnek akkor utalható át/adható át a nyeremény, ha rendelkezik személyazonosságot
egyértelműen igazoló érvényes okmánnyal (pl. személyazonosító igazolvány, fényképes,
kártya formátumú vezetői engedély vagy útlevél), illetve a Second Chance rendszerbe történő
regisztrációjakor megadott adatokat igazolja.
Külföldi személy számára nyeremény akkor fizethető ki/adható át, ha rendelkezik érvényes
útlevéllel, személyi igazolvánnyal vagy egyéb, a személyazonosságot egyértelműen igazoló
hatóság által kiadott okmánnyal (pl. fényképes, kártya formátumú vezetői engedély), valamint
pénznyeremény (banki átutalás) esetében Magyarországon működő bank bankfiókjában
vezetett, forint alapú lakossági bankszámlával.
A Szervező nem vállal felelősséget a játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal
harmadik személyeknek okozott károkért, illetve következményekért. A játékos teljes jogi (pl.
polgári-, büntetőjogi) felelősséggel tartozik az általa megadott adatokért, az azzal a
Szervezőnek okozott bármilyen hátrányért.
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A Szervező nem felel továbbá az ellenőrzési körén kívül eső, az akció szervezésének
időpontjában előre nem látható olyan körülményért, amelyet nem állt módjában elkerülni,
befolyásolni, vagy nem volt elvárható az esetleges kárelhárítás sem.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyeremények kizárólag a kisorsolt nyerteseknek
kerüljenek átutalásra/átadásra.
A nyeremények igénylésének jogvesztő határideje: az adott sorsolás napját követő 40.
naptári nap. A nyeremények átadása/átutalása a nyereményigénylést követő 30 naptári
napon belül történik.
Ha a nyertes az adott sorsolástól számított jogvesztő 40 naptári napon belül nem nyújtja be
nyereményigénylését vagy annak átvételére nem jogosult (pl. 18 év alatti, vagy az akcióból
eleve kizárt személy), illetve az elektromos roller nyeremények esetében 40 napon belül nem
történik meg sikeresen az adatok egyeztetése, akkor nyereményére a későbbiekben már nem
tarthat igényt, és a nyeremény át nem vett nyereménynek minősül.
A nyeremények igénylésének jogvesztő határideje:
- a 2022. május 24-i heti sorsoláson kisorsolt nyeremények esetében legkésőbb 2022.
július 3.,
- a 2022. május 31-i heti sorsoláson kisorsolt nyeremények esetében legkésőbb 2022.
július 10.,
- a 2022. június 8-i heti sorsoláson és a főnyeremény sorsoláson kisorsolt nyeremények
esetében legkésőbb 2022. július 18.
A nyeremények átadásának feltétele:
• a játékos és a nyereményátvevő személyazonosságának egyezése (a személyi
okmányokban és a pályázatban megadott adatok azonossága),
• a játékos a nyertesként kisorsolt pályázata feltöltésének napján már betöltötte a 18.
életévét,
• az autónyeremény és a pénznyeremények esetében a Sorsolási és
Rendezvénymenedzsment Osztály által a nyeremény-értesítéssel együtt megküldött
„Nyilatkozat” (amelyben a nyertes aláírásával igazolja, hogy az akcióban meghirdetett
pályázást kizáró okok nem állnak fenn), valamint további dokumentumok kitöltése,
aláírása és beérkezése,
• a nyertesként kisorolt pályázatban megadott egyedi azonosítókkal (sorsjegy sorszáma + a
kaparófelület alatt található 10 jegyű számsor) rendelkező nyeretlen Ökokaland Extra
sorsjegy átadása.
A nyeremények átadásával összefüggő költségeket (pl. postaköltség, átutalás költsége) a
Szerencsejáték Zrt. fizeti meg. A nyeremény átvételével összefüggésben a nyertes részéről
esetlegesen felmerülő költségek és kiadások (pl. utazási költség) a nyerteseket terhelik.
7. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
A Szerencsejáték Zrt. visszaélés gyanús esetekben, vagy a részvételi szabályzat játékos általi
megszegése, vagy az ajánlat játékos általi félreértelmezése esetén a jogszabályok által
megengedett legteljesebb mértékben kizárja felelősségét az esetleges szerződésszegésből
fakadó károk megtérítéséért.
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A játékosok által a regisztráció keretében megadott adatokat a Szerencsejáték Zrt. „Second
Chance” pályázati keretrendszer szolgáltatásához és sorsolásos promócióihoz kapcsolódó
adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli, amely tájékoztató a Szerencsejáték Zrt.
honlapján érhetők el (bet.szerencsejatek.hu/informaciok/adatkezeles).
Budapest, 2022. május 13.
Szerencsejáték Zrt.
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