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TIPPMIX NYEREMÉNYJÁTÉK  

NYEREMÉNYEINEK RÉSZLETES LEÍRÁSA 
 

3×1 MILLIÓ FORINT PÉNZNYEREMÉNY 

A nyereményjáték végén a teljes időszak alatt feltöltött, a feltételeknek megfelelő szelvényszámokból kerül 

kisorsolásra 3 fő nyertes, nyereményük fejenként 1.000.000. Ft pénznyeremény. A nyeremény nettó összeg, 

vagyis a pénznyeremény utáni adót és járulékokat is a Szerencsejáték Zrt. fizeti.  

 

A pénznyeremény kifizetése átutalással történik. 

HERVIS UTALVÁNY NYEREMÉNYEK 
A Hervis vásr A nyereményjáték végén a teljes időszak alatt feltöltött, a feltételeknek megfelelő 

szelvényszámokból kerül kisorsolásra további 10 fő nyertes, nyereményük fejenként 250.000 Ft értékű Hervis 

vásárlási utalvány. 

 

A Hervis vásárlási utalvány beváltható Magyarországon bármely Hervis üzletben, vagy interneten a 

www.hervis.hu weboldalon. 

 

FŐNYEREMÉNYEK  

 
Ha Te nyerted az egyik főnyeremény autót, csak annyi a dolgod, hogy beleülj és elhajts! A regisztrációs adót, 
az illetéket, valamint az üzembe helyezés költségeit is mi fizetjük, így neked ezzel semmi költséged nem lesz.
  
 

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 
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). 
 
Az autó alapfelszereltsége: 
Ablaktörlő-, mosóberendezés elöl, 
Ablaktörlő-, mosóberendezés hátul 
Abroncs 195/65 R15 
Biztonsági öv elöl, 3 pontos automata, 
Biztonsági övek hátul, 3 pontos automata 
Biztonsági öv kontroll elöl 
Blokkolásgátló (ABS), 
Bőr váltógomb borítás 
Csatlakozó a csomagtérben (12 V-s) 
Dekorbetét "New Brushed Dark Metal" 

http://www.hervis.hu/
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Dekorbetét "Polar Night Black" 
Elakadásjelző háromszög 
Elektro-mechanikus szervokormány, 
Elektromos ablakemelők elöl/hátul 
Elektromos rögzítőfék, "Auto-Hold" 
Elektronikus differenciálzár (XDS) 
Elektronikus indításblokkoló 
Elektronikus kézifék 
Elektronikus stabilitás vezérlés (ESP), 
Fáradtságérzékelő szenzor 
Fehér műszerfal-megvilágítás 
Fejtámla hátul (3 db) 
Fejtámlák elöl 
Fekete hűtőrács, krómbetéttel 
Fényezett külső tükörházak 
Fényezett lökhárítók 
Fényszóró magasságállítás 
Fordulatszámmérő, napi km.-számláló, 
Függönylégzsák elöl/hátul 
Fűthető hátsó ablak, időkapcsolóval 
Gumiabroncs légnyomás kontroll-lámpa 
Halogén főfényszóró 
Hátsó ködlámpa 
Hátsó lámpa LED-technikával 
Horganyzott karosszéria 
ISOFIX előkészítés hátul 
Kesztyűtartó az utas oldalán 
Kétszólamú kürt 
Klímaberendezés "Climatic" 
Kormányoszlop állítás, 
Ködfényszóró elöl, kanyarodási fénnyel 
Könyöktámasz elöl, rakodórekesszel 
Könyöktámasz hátul sízsák nyílással 
Krómbetét az első lökhárítóban 
Külső hőmérsékletkijelző 
LED-es nappali fény 
Magasságállítható első ülések 
Mechanikusan állítható gerinctámasz 
Megvilágított piperetükrök 
Multifunkciós bőrkormány (3 küllős) 
Oldallégzsák elöl 
Oldalsó irányjelzők 
Olvasólámpa elöl (2 db) 
Olvasólámpa hátul (2 db) 
Osztott, dönthető hátsó üléstámla 
Pohártartó elöl (2 db) 
Por- és pollenszűrő 
Pótféklámpa 
Rádió-távirányítású központi zár 
Rakodórekesz az utasülés alatt 
Sebességszabályzó (Tempomat) 
Start-Stop rendszer 
Tárcsafék elöl, hátul 
Vezető- és utasoldali légzsák elöl, 
Zöld hővédő üvegezés 



 

 

4 

 

 

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 alapfelszereltsége: 
Ablaktörlő-, mosóberendezés elöl, 
Ablaktörlő-, mosóberendezés hátul 
Abroncs 195/65 R15 
Belsővilágítás 
Biztonsági öv elöl, 3 pontos automata, 
Biztonsági övek hátul, 3 pontos automata 
Biztonságiöv kontroll elöl/hátul 
Blokkolásgátló (ABS), 
Bőr váltógomb borítás 
Bőrkormány (3 küllős) 
Csatlakozó a csomagtérben (12 V-s) 
Csomagtér-megvilágítás 
Dekorbetét "Dark Silver, brushed" 
Elakadásjelző háromszög 
Elektro-mechanikus szervokormány, 
Elektromos ablakemelők elöl/hátul 
Elektromos rögzítőfék, "Auto-Hold" 
Elektronikus differenciálzár (XDS) 
Elektronikus indításblokkoló 
Elektronikus kézifék 
Elektronikus stabilitás vezérlés (ESP), 
Fáradtságérzékelő szenzor 
Fehér műszerfal-megvilágítás 
Fejtámla hátul (3 db) 
Fejtámlák elöl 
Fekete hűtőrács, krómbetéttel 
Fényezett felső tükörházak 
Fényezett lökhárítók 
Fényszóró magasságállítás 
Figyelmeztető hang 
Fordulatszámmérő, napi km.-számláló, 
Függönylégzsák elöl/hátul 
Fűthető hátsó ablak, időkapcsolóval 
Gumiabroncs légnyomás kontroll-lámpa 
Halogén főfényszóró 
Hátsó ködlámpa 
Hátsó rendszámtábla LED-es megvilágítás 
Hátsó ülés asszimetrikusan osztott, 
Horganyzott karosszéria 
ISOFIX előkészítés hátul 
Kalaptartó 
Kesztyűtartó világítással 
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Kétszólamú kürt 
Klímaberendezés "Climatic" 
Komfort irányjelző 
Kormányoszlop állítás, 
Ködfényszóró elöl, kanyarodási fénnyel 
Könyöktámasz elöl, rakodórekesszel 
Könyöktámasz hátul sízsák nyílással 
Külső hőmérsékletkijelző 
Külső tükrök, elektromosan állítható, 
Lehajtható asztalkák 
Magasságállítható első ülések 
Mechanikusan állítható gerinctámasz 
Megvilágított piperetükrök 
Multi Collision fék 
Multifunkciós kijelző "Plus" 
Nappali fény 
Oldallégzsák elöl 
Oldalsó irányjelzők 
Olvasólámpa elöl (2 db) 
Olvasólámpa hátul (2 db) 
Pohártartó elöl (2db) és hátul (2db) 
Por- és pollenszűrő 
Pótféklámpa 
Rádió-távirányítású központi zár 
Rakodórekesz a műszerfalon 
Rakodórekesz a tetőbe integrálva 
Rakodórekeszek az első ülések alatt 
Rakodózseb az első ülések háttámláján 
Sebességszabályzó (Tempomat) 
Start-Stop rendszer 
Tárcsafék elöl, hátul 
Üléshuzat "Zoom" (szövet) 
Vezető- és utasoldali légzsák elöl, 
Zöld hővédő üvegezés 


