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A 2022. november 28. és december 24. A 2022. november 28. és december 24. 
közötti „Nyerő húzás Játékoskártyával” közötti „Nyerő húzás Játékoskártyával” 
Joker akció részvételi feltételeiJoker akció részvételi feltételei

Az akcióban csak az értékesítőhelyeken (terminálon) és csak 
Játékoskártya használatával (beolvasásával) vásárolt akciós ér
tékű Joker játékokkal lehet részt venni. Az elektronikus csatorná-
kon (internet, SMS/Okoslottó, ATM), illetve az értékesítőhelyeken 
Játékoskártya használata nélkül vásárolt akciós értékű Joker játékok 
nem vesznek részt az akció sorsolásain.
A sorsoláson azok a Játékoskártyával vásárolt akciós Joker játékok 
vesznek csak részt, amelyek a sorsoláshoz szükséges adatbázis 
elkészítésekor már aktív státuszúak, azaz a Játékoskártya regisztrá-
ció keretében megadott játékosadatok már bekerültek a Szerencse-
játék Zrt. rendszerébe.
(Játékoskártya használatának minősül a telefonos applikációban tárolt 
Játékoskártya terminálon beolvasása is.)

Nyeremények:

A részvételi feltételeknek megfelelő Joker játékok automatikusan 
részt vesznek az akció adott 2 hetéhez tartozó sorsolásán, amely
nek keretében kisorsolásra kerül:
• a legalább 700 Ft értékű Joker játékok között:  

6 x 1.000.000 Ft  pénznyeremény,

• a legalább 1050 Ft értékű Joker játékok között : 

1 x 10.000.000 Ft   és                 pénznyeremény

Sorsolások:
A sorsolásokra a Szerencsejáték Zrt. 1106 Budapest, X. kerület, Fehér 
út 10. alatti irodaházában, közjegyző jelenlétében kerül sor.

Vásárlás 
időpontja

Sorsolás 
napja Nyeremények

2022.  
november 28. 
- december 11.

2022.
december 

13.

A legalább 1050 Ft értékű Joker játékok között:
  - 1 db 10.000.000 Ft pénznyeremény
  - 4 db 3.000.000 Ft pénznyeremény
A legalább 700 Ft értékű Joker játékok között:
  - 6 db 1.000.000 Ft pénznyeremény

2022.  
december 

12-24.

2022.
december 

28.

A legalább 1050 Ft értékű Joker játékok között: 
  - 1 db 10.000.000 Ft pénznyeremény
  - 4 db 3.000.000 Ft  pénznyeremény
A legalább 700 Ft értékű Joker játékok között: 
  - 6 db 1.000.000 Ft pénznyeremény

Nyertes játékok közzététele:

A nyertesként kisorsolt Joker játékokhoz tartozó Játékoskártyák 
birtokosai a Játékoskártya regisztrációjuk keretében megadott elér-
hetőségükön kapnak értesítést az akcióban elért nyereményükről és 
a nyereményhez jutás módjáról.  Az akcióban kisorsolt nyertes játé-
kok adatai (a nyertes játékok átvételi azonosító számai) közzétételre 
kerülnek a www.szerencsejatek.hu honlapon a hivatalos nyeremény-
jegyzékben, valamint megtekinthetőek lesznek a Szerencsemixben, 
illetve a Sportfogadás 2022. december 14-i és 29-i számában.
A részletekről a Szerencsejáték Zrt. Ügyfélszolgálatának telefonszá-
mán (06-1/201-0580) lehet érdeklődni.

Nyereményhez jutás feltétele:

A kisorsolt nyertes játékok birtokosai a nyereményükért legkésőbb 
az adott sorsolás napját követő 40 napon belül jelentkezhetnek a 
Szerencsejáték Zrt. bármely saját üzemeltetésű értékesítőhelyén 

az átvételi igazolás terminálon keresztüli beolvasásával és leadásá-
val, valamint a nyertesként kisorsolt Joker játék megvásárlásakor 
használt Játékoskártya terminálon történő beolvasásával együtt 
történő nyereményigénylés (nyereményigénylési lap) benyújtásával, 
amely alapján a nyeremény a játékos által a nyereményigénylési lapon 
megadott bankszámlára kerül átutalásra. (Amennyiben az átvételi 
igazolást a játékos a Szerencsejáték Zrt-nek egyéb nyeremény igény-
lése keretében már átadta, akkor az átvételi igazolás átadását igazoló 
Nyereményigénylési lap „B” példányát kell bemutatnia.)
A nyereményigénylés benyújtására csak a Szerencsejáték Zrt. 
saját üzemeltetésű értékesítőhelyein van lehetőség (lista: 
www.szerencsejatek.hu/uzletkereso) .

Ha a nyertes első alkalommal az adott sorsoláshoz tartozó 40 napos je
lentkezési/nyereményigénylési időszakon belüli utolsó munkanapon 
vagy az ezt követő nap(ok)on, de még a 40 napos nyereményigény
lési/jelentkezési határidőn belül olyan értékesítőhelyen jelentkezik, 
ahonnan már nincsen módja ugyanazon a napon a Szerencsejáték Zrt. 
saját üzemeltetésű értékesítőhelyére eljutni és a nyereményigénylési 
lapot kitöltetni, akkor az átvételi igazolás bármely értékesítőhelyen 
terminálon történő beolvasásával is megkezdődik a nyeremény
igénylés folyamata, és ezt követően a nyertesnek legkésőbb a soron 
következő első munkanapon a Szerencsejáték Zrt. valamely saját üze-
meltetésű értékesítőhelyén személyesen kell jelentkeznie, és az átvé-
teli igazolást leadnia, valamint a nyeremény kifizetéséhez szükséges 
adatokat megadnia a nyereményigénylési határidőt követő 30 napos 
jogvesztő határidőn belüli nyereménykifizetés érdekében. Ameny-
nyiben azonban a nyereményigénylés nem kezdődik meg legkésőbb  
a sorsolás napját követő 40. napon, akkor a nyertes jelentkezésére és 
a nyereményigény benyújtására ezen időpontot követően már nincs 
mód, a nyertes nyereményjogosultságát már nem érvényesítheti.  
A határidők jogvesztők.
A nyereményigényléshez személyazonosságot és a lakcímet igazoló 
hatóság által kiadott okmányok bemutatása is szükséges.

A nyeremények átutalással való kifizetése kizárólag Magyarországon 
működő bank bankfiókjában vezetett forint alapú lakossági bank-
számlára történik.

Külföldi személy számára pénznyeremény akkor fizethető ki, ha 
rendelkezik Magyarországon működő bank bankfiókjában vezetett, 
forint alapú lakossági bankszámlával és érvényes útlevéllel, szemé-
lyi igazolvánnyal vagy egyéb, a személyazonosságot egyértelműen 
igazoló hatóság által kiadott okmánnyal (pl. fényképes, kártya formá-
tumú vezetői engedély), vagy amennyiben nem rendelkezik Magyar-
országon vezetett forint alapú lakossági bankszámlával, akkor olyan 
személy bankszámlájára kéri a nyeremény kifizetését, aki az elvárá-
soknak megfelel.

Az akció időszakában a részvételi feltételeket teljesítő játékosok el-
fogadják a promócióhoz kapcsolódó részvételi feltételeket, valamint 
a feltételek teljesítésével egyúttal kijelentik, hogy a Szerencsejáték 
Zrt. Joker - Nyerő húzás játékoskártyával különsorsoláshoz kapcsoló-
dó adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerték, az abban foglal-
takat megértették, a személyes adataikat annak ismeretében adták 
meg. Az adatkezelési tájékoztató elérhető a www.szerencsejatek.hu 
oldalon, illetve a terminállal rendelkező értékesítőhelyeken.

Játssz Játékoskártyád használatával Jokert egy szelvényen legalább 700 Ft
értékben, és nyerd meg a kéthetenkénti 6 x 1.000.000 Ft pénznyeremény egyikét!  

Ha egy szelvényen legalább 1050 Ft értékben játszol Játékoskártyád használatával Jokert,
akkor játékod ezen kívül a kéthetenkénti 4 x 3.000.000 Ft4 x 3.000.000 Ft és 1 x 10.000.000 Ft

pénznyeremények sorsolásán is részt vesz!

++

4 x 3.000.000 Ft


