
Játssz 2020. március 2–29. között Kincsem+ TUTI-t 
a Szerencse játék Zrt. lottózóiban vagy értékesítési 
partnereinél a heti nyereményekért!

A nyereményjáték időszakában vásárolt Kincsem+ TUTI játékok automatiku-
san részt vesznek a vásárlás hetéhez tartozó heti sorsoláson:

Vásárlás ideje Heti sorsolás napja

2020. március 2-8. között 2020. március 9., hétfő

2020. március 9-15. között 2020. március 16., hétfő

2020. március 16-22. között 2020. március 23., hétfő

2020. március 23-29. között 2020. március 30., hétfő

Az egyes heti sorsolásokon a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra:

• 1 db 1.000.000 Ft pénznyeremény
• 5 db, egyenként 100.000 Ft pénznyeremény

Ellenőrizze fogadószelvényét a vásárlás hetét követő heti sorsolás után is!

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

A nyereményjátékban csak Szerencsejáték Zrt. által az értékesítési hálóza-
tában üzemeltetett termináljain vásárolt Kincsem+ TUTI fogadások vesznek 
részt, a Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. által üzemeltetett terminálo-
kon vásárolt Kincsem+ vagy Kincsem+ TUTI fogadások nem.
Szerencsejátékban, ezáltal a Kincsem+ TUTI nyereményjátékban 18 év alatti 
személyek nem vehetnek részt, így nyereményjogosultságot sem szerezhetnek.

A nyertes játékok közzététele:
A nyereményjátékban részt vevő Kincsem+ TUTI fogadószelvények ellenőriz-
tethetők az adott heti sorsolást követően (a sorsolás napján 17:00 órától) a 
fogadószelvények terminálon történő beolvasásakor is. A hivatalos nyere-
ményjegyzék az egyes sorsolásokat követően a Szerencsejáték Zrt. honlap-
ján kerül közzétételre. A nyereményjegyzék elérhető továbbá a sorsolásokat 
követően az értékesítőhelyeken, valamint az MTVA Teletext 874. oldalán, a 
Nemzeti Sport Sportfogadás mellékletének 2020. március 11-i, 18-i, 25-i és 
április 1-jei számában, illetve a Szerencsemixben.
A részletekről a díjmentesen hívható 06-80-313-313 telefonszámon lehet ér-
deklődni 2020. március 2-31. között hétfőtől vasárnapig 7–23 óra között.

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 lottózójában (lista: www.szerencsejatek.hu/uzletkereso) az át-
vételi igazolás terminálon keresztüli beolvastatásával és leadásával, valamint 
nyereményigénylés benyújtásával. A határidő jogvesztő!

A nyereményjátékban elért pénznyeremények összevont jövedelemként 
kezelendőek, ezáltal a nyerteseknek a 2020. évre vonatkozó adóbevallás-
ban szerepeltetniük kell a nyeremény összegét. A nyereményt terhelő adót  
a Szerencsejáték Zrt. fizeti meg a nyertes nevében, amelyről adóigazolást 

állít ki a nyertes részére. Ezzel összefüggésben a nyereményigénylés Sze-
rencsejáték Zrt. központjába történő beérkezését követően a Sorsolási és 
Rendezvénymenedzsment Osztály munkatársai a nyertesek részére – 
a nyereményigénylési lapon megadott postai címükre – megküldik az 
adóigazolás kiállításához szükséges adatlapot, amelyet a nyertesnek 
vissza kell küldenie a Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztály részére. 
A nyeremény kifizetésére csak a nyertes által kitöltött és aláírt adatlap 
Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztályra való visszaérkezését 
követően kerül sor.

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 nyereményigénylési/
jelentkezési határidőn belül olyan értékesítőhelyen jelentkezik, ahonnan 
már nincsen módja ugyanazon a napon a Szerencsejáték Zrt. saját lottózó-
jába eljutni és a nyereményigénylési lapot kitölteni, akkor az átvételi iga-
zolás (fogadószelvény) bármely értékesítőhelyen terminálon történő 
beolvastatásával is megkezdődik a nyereményigénylés folyamata, és ezt 
követően a nyertesnek legkésőbb a soron következő első munkanapon –  
a 06-1-224-2893 vagy a 06-1-224-2895 telefonszámon (H-Cs: 8:00–16:00, 
P: 8:00–12:00) történő egyeztetés után – a Sorsolási és Rendezvényme-
nedzsment Osztályon (1106 Budapest, Fehér út 10.) személyesen kell  
az átvételi igazolást (és a terminál által nyomtatott beolvasási bizonyla-
tot) leadnia és a nyeremény kifizetéséhez szükséges adatokat megadnia  
a nyereményigénylési határidőt követő 90 napos jogvesztő határidőn belüli 
nyereménykifizetés érdekében. (Ebben az esetben az adóigazolás kiállítá-
sához szükséges adatlap játékos általi kitöltése és aláírása is a nyeremé-
nyigénylés benyújtásakor, helyben történik.) Amennyiben azonban a nyere-
ményigénylés nem kezdődik meg legkésőbb az adott 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 hatósá-
gilag kiadott érvényes okmányok bemutatása szükséges.

A nyeremények kifizetése kizárólag Magyarországon működő bank bankfi-
ókjában vezetett forint alapú bankszámlára történik. Devizakülföldi személy 
részére a nyeremény kifizetése a mindenkori vonatkozó hatályos jogszabá-
lyok alapján történik.
Külföldi személy számára pénznyeremény akkor fizethető ki, ha rendelkezik 
Magyarországon működő bank bankfiókjában vezetett, forint alapú lakossá-
gi folyószámlával és érvényes útlevéllel, személyi igazolvánnyal vagy egyéb, 
a személyazonosságot egyértelműen igazoló hatóságilag kiadott érvényes 
okmánnyal (pl. fényképes, kártya formátumú vezetői engedély), illetve lak-
címét (magyarországi tartózkodási helyét) – lakcímkártyával, tartózkodási 
engedéllyel vagy egyéb, a tartózkodási hely igazolására alkalmas hatósági 
igazolással, okmánnyal, vagy ezek hiányában a szállásadó által két tanú je-
lenlétében aláírt igazolással – igazolja.
A nyeremény kifizetésével összefüggésben esetlegesen felmerülő költségek 
és kiadások (pl. utazási költség) a nyerteseket terhelik.

Ki
he

ly
ez

en
dő

: 2
02

0.
 m

ár
ciu

s 
2–

31
. k

öz
öt

t.

Nyereményjáték  
részvételi feltételek

www.szerencsejatek.hu #maradjonjatek


