A 2022. SZEPTEMBER 12. ÉS OKTÓBER 2. KÖZÖTTI TIPPMIX
NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA
1. SZERVEZÉS ÉS LEBONYOLÍTÁS
A 2022. szeptember 12. és október 2. közötti Tippmix nyereményjáték (továbbiakban:
Nyereményjáték) szervezője: a Szerencsejáték Zrt. (székhely: 1015 Budapest, Csalogány utca
30-32.,

cégjegyzékszám:

01-10-041628,

adószám:

10580204-2-44;

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 http://www.tippmix.hu/nyeremenyjatek (a továbbiakban: Nyereményjáték
aloldala) oldalon. A Szervező a Nyereményjáték teljes időtartama alatt biztosítja a Szabályzat
folyamatos elérhetőségét.

2. A NYEREMÉNYJÁTÉK IDŐTARTAMA
A Nyereményjáték teljes időtartama 2022. szeptember 12. 05:00 óra és 2022. október 2.
24:00 óra között. A Nyereményjátékban az ebben az időszakban vásárolt, a 3. pontban
rögzített részvételi feltételeknek megfelelő Tippmix fogadások vesznek részt. A 3. pontban
rögzített részvételi feltételeknek megfelelő Tippmix fogadószelvények átvételi számának
feltöltésére 3 darab szakaszban van lehetőség:
•

Első szakasz feltöltési időszaka: 2022. szeptember 12. 08:00 óra – 2022. szeptember
18. 24:00 óra között

•

Második szakasz feltöltési időszaka: 2022. szeptember 19. 00:00 óra – 2022.
szeptember 25. 24:00 óra között

•

Harmadik szakasz feltöltési időszaka: 2022. szeptember 26. 00:00 óra – 2022. október
02. 24:00 óra között

A 2022. SZEPTEMBER 12. ÉS OKTÓBER 2. KÖZÖTTI TIPPMIX NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

3. A NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

3.1 A NYEREMÉNYJÁTÉK LÉNYEGE
A Nyereményjáték célja, hogy a Játékos a Nyereményjáték ideje alatt a Nyereményjáték
internetes oldalán (www.tippmix.hu/nyeremenyjatek) történt regisztrációt követően legalább 1
db érvényes, a 3. pontban rögzített részvételi feltételeknek megfelelő Tippmix fogadószelvény
(átvételi igazolás) 40-nel kezdődő egyedi átvételi számának 18 számjegyét feltöltse a
Nyereményjáték oldalára. A lentebb leírt részvételi feltételeket teljesítő Játékosok így részt
vesznek a nyeremények sorsolásán, az 6. pontban foglaltaknak megfelelően.

3.2 REGISZTRÁCIÓ A NYEREMÉNYJÁTÉKRA
A Nyereményjátékban való részvétel nem automatikus, a Játékosoknak a Nyereményjátékban
való

részvételhez

regisztrálniuk

kell.

a
A

Nyereményjáték
Nyereményjátékra

aloldalán
történő

(www.tippmix.hu/nyeremenyjatek)
regisztráció

nem

egyenértékű

a

Szerencsejáték Zrt. online fogadási rendszerébe történő regisztrációval.
A Nyereményjátékban való részvételhez szükséges regisztráció keretében a Játékosnak a
következő valós/létező adatokat kell megadnia:
•

vezetéknév;

•

keresztnév;

•

e-mail cím;

•

telefonszám;

A Játékosnak továbbá nyilatkoznia kell:
•

a Second Chance pályázati rendszerbe történő regisztrációhoz kapcsolódó
adatkezelési tájékoztató elfogadásáról,

•

betöltötte a 18. életévét,

•

nem a Szerencsejáték Zrt. munkatársa, vagy az értékesítésben személyesen részt
vevő értékesítő partnere és annak terminált kezelő munkavállalója,

•

valamint, hogy hozzájárul-e egyéb, a szerencsejátékokkal kapcsolatos marketing célú
megkeresésekhez.

A Nyereményjátékra regisztrált Játékosok a Nyereményjátékhoz kapcsolódó funkciókat érik el
a honlapon, pl. a szelvényszám feltöltést és a nyeremények utókövetését.

Azon Játékosoknak, akik korábban „Second Chance” rendszerben lebonyolított akcióban már
regisztráltak, külön a Tippmix „Second Chance” nyereményjáték esetében nem kell
regisztrálniuk, mert a korábban megadott e-mail címmel és jelszóval bejelentkezve részt
tudnak venni a Nyereményjátékban. Ezen Játékosok az első Tippmix átvételi igazolás szám
feltöltésével elfogadják a Tippmix nyereményjáték pályázati feltételeit.
A játékosok által a regisztráció keretében megadott adatokat a Szerencsejáték Zrt. a „Second
Chance” rendszer szolgáltatásához és nyereményjátékaihoz kapcsolódó adatkezelési
tájékoztatóban foglaltak, valamint az abban hivatkozott, a Szerencsejáték Zrt. Általános
adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint kezeli.
A Nyereményjátékban csak 18. életévüket betöltött személyek regisztrálhatnak.

3.3 RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
1. Mindazok vehetnek részt a nyereményjátékban, akik Tippmixen 2022. szeptember 12.
05:00 – 2022. október 2. 24:00 között egy fogadószelvényen minimum 3-as kötésben
legalább 5.000 forint értékben fogadnak. A nyereményjátékban nem vesz részt a
kombinációs fogadástípus, a V-sport és a tippmixpro.hu oldalon kínált fogadás.
2. Akik a nyereményjátékban részt kívánnak venni azoknak regisztrálniuk kell és/vagy be
kell jelentkezniük a www.tippmix.hu/nyeremenyjatek oldalon!
3. A nyereményjáték oldalán a feltételeknek megfelelő fogadószelvény 40-nel kezdődő
18 jegyű átvételi igazolás számát kell feltölteni a játékban való részvételhez 2022.
szeptember 12. 08:00 – 2022. október 2. 24:00 között.
4. Meg kell őrizni a fogadószelvényt, mert a nyeremény csak annak az eredeti
fogadószelvénynek az átadásával vehető át, mely kisorsolásra került!
A Nyereményjátékban nyitott és lezárt státuszú Tippmix fogadásokkal is részt lehet venni,
törölt fogadásokkal viszont nem. A Tippmix szelvény Nyereményjátékban való érvényessége
nem függ attól, hogy a rajta lévő piacok kimenetele milyen státuszban van (nyitott, nyertes,
vesztes, részben nyertes, részben vesztes, tét visszajár, stb).
A nyereményjátékban kizárólag terminállal rendelkező értékesítőhelyeken feladatott Tippmix
fogadásokkal lehet részt venni.

Ahány részvételi feltételeknek megfelelő érvényes átvételi igazolás számot tölt fel a játékos,
annyiszor vesz részt az adott heti sorsoláson, majd a főnyeremény sorsoláson. Például: ha a
nyereményjáték ideje alatt 1 db érvényes átvételi igazolás számot töltött fel, akkor egyszer
szerepel az adott heti sorsolási adatbázisban és a főnyeremény sorsolás adatbázisában is, ha
2 db érvényes átvételi igazolás számot töltött fel, akkor kétszer szerepel az adott heti sorsolási
adatbázisban és a főnyeremény sorsolás adatbázisában is, és így tovább.

3.4 SZELVÉNYSZÁM FELTÖLTÉSE
A Nyereményjátékra való regisztrációt követően (vagy a már meglévő regisztrációja alapján)
a Játékos a regisztrációnál megadott e-mail címével és jelszavával bejelentkezik a
Nyereményjáték aloldalára (www.tippmix.hu/nyeremenyjatek), és ott a Szelvényszám
feltöltése opciót választva feltölti a weboldalra a részvételi feltételeknek megfelelő Tippmix
fogadószelvény 40-nel kezdődő egyedi átvételi szám 18 számjegyét. A szelvényszámok
feltöltésére 2022. szeptember 12. 08:00 óra és 2022. október 2. 24:00 óra között van
lehetőség.
Egy átvételi számot csak egyszer lehet feltölteni, de egy Játékosnak az akció időszaka alatt
akár több, a részvételi feltételeknek megfelelő Tippmix játékhoz kapcsolódó egyedi azonosító
szám feltöltésére is lehetősége van.
Egy adott feltöltött egyedi átvételi szám a feltöltés időpontját követő legközelebbi heti
sorsoláson, valamint a főnyeremény sorsolásán vesz részt.
Amennyiben egy játékos a Nyereményjáték oldalán kezdeményezi profiljának törlését, úgy a
törlést követően a korábban feltöltött Tippmix egyedi átvételi számok nem vehetnek részt a
nyereményjáték sorsolásain. Abban az esetben, ha a játékos a törlést követően újra regisztrál
a nyereményjátékba, úgy korábbi feltöltéseit elveszti, és a korábban feltöltött Tippmix egyedi
átvételi számok újbóli feltöltésére sincs lehetőség.
Szerencsejátékban, ezáltal a jelen Tippmix 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, az
értékesítésben személyesen részt vevő vállalkozók és azok terminált kezelő munkavállalói.

4. NYEREMÉNYEK
Főnyeremény:
A Nyereményjáték végén, a főnyeremény sorsoláson a teljes időszak alatt feltöltött, a
részvételi feltételeknek megfelelő Tippmix fogadószelvény átvételi igazolás számai közül kerül
kisorsolásra 1 db 10.000.000 Ft értékű pénznyeremény.

Heti nyeremények:
A nyereményjáték 3 szakaszból áll. Minden szakaszban 5 db 500.000 Ft értékű, valamint 1
db 3.000.000 Ft értékű pénznyeremény kerül kisorsolásra.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban foglalt
feltételeket akár a Játék 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 (www.tippmix.hu/nyeremenyjatek). A feltételek módosítása, illetve
megváltoztatása a Nyereményjátékban résztvevőket hátrányosan nem érintheti.

5. A NYEREMÉNYJÁTÉK SORSOLÁSA
A Nyereményjáték időtartama alatt a Játékosok által feltöltött 40-nel kezdődő egyedi azonosító
számokhoz tartozó, Second Chance belső csoportazonosítók vesznek részt a feltöltés
időpontjához tartozó heti sorsoláson, valamint a főnyeremény sorsolásán. Egy Játékos egy
adott sorsoláson csak 1, a sorrendben elsőként kisorsolt nyereményére jogosult.
A sorsolásokra a Szerencsejáték Zrt. 1106 Budapest, Fehér út 10. szám alatti irodaházában,
közjegyző jelenlétében kerül sor.
A kisorsolt Tippmix egyedi átvételi számokat a Szerencsejáték Zrt. ellenőrzi, hogy
megfelelnek-e a jelen Részvételi és Játékszabályzatban meghatározott feltételeknek. A
kisorsolt, de a szabályoknak az utólagos ellenőrzés során nem megfelelő Nyertesek
nyereményre nem jogosultak, helyükre a tartaléknyertesek lépnek, a kisorsolásuk
sorrendjében.

6. SORSOLÁSOK IDŐPONTJA ÉS NYEREMÉNYEK
Az egyes heti sorsolásokon 1 db 3.000.000 Ft értékű pénznyeremény és 5 db 500.000 Ft
értékű pénznyeremény kerül kisorsolásra. A 40 kisorsolt játékos közül 6 nyertes lesz, míg 34
tartalék. A tartalék nyertesek a kisorsolásuk sorrendjében lépnek az érvénytelen nyertesek
helyébe.
A főnyeremény sorsoláson 10 pályázat kerül kisorsolásra, melyek közül az első érvényes 1 db
10.000.000 Ft értékű pénznyereményt nyer, míg a többi 9 tartalék. A tartalék nyertesek közül
a sorsolás sorrendjében lévő első érvényes lép az érvénytelen nyertes helyébe.

6.1 SORSOLÁSOK INDŐPONTJAI

IDŐSZAK

Első szakasz
2022.09.12 –
2022.09.18
Második szakasz
2022.09.19 –
2022.09.25
Harmadik szakasz
2022.09.26 –
2022.10.02
Főnyeremény
2022.09.12 –
2022.10.02

SORSOLÁS

2022.09.20
(10:00)

2022.09.27
(10:00)

2022.10.04
(10:00)

2022.10.04
(kb. 10:15)

EREDMÉNY

NYERTESEK

KÖZLÉS

SZÁMA

NYEREMÉNY

1 fő

3.000.000 Ft-os pénznyeremény

5 fő

500.000 Ft-os pénznyeremény

1 fő

3.000.000 Ft-os pénznyeremény

5 fő

500.000 Ft-os pénznyeremény

1 fő

3.000.000 Ft-os pénznyeremény

5 fő

500.000 Ft-os pénznyeremény

1 fő

10.000.000 Ft-os pénznyeremény

2022.09.21

2022.09.28

2022.10.05

2022.10.05

A Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztály a regisztrált adatok alapján telefonon
és/vagy e-mailben veszi fel a kapcsolatot a nyertesekkel.

A nyeremények igénylésének jogvesztő határideje:
•

a 2022. 09. 20-i sorsoláson kisorsolt nyeremények esetében
legkésőbb 2022. október 30.,

•

a 2022. 09. 27-i sorsoláson kisorsolt nyeremények esetében
legkésőbb 2022. november 6.,

•

a 2022. 10. 04-i sorsoláson kisorsolt nyeremények esetében
legkésőbb 2022. november 13.

Amennyiben az egyes sorsolások bármelyik nyertese a fentiekben meghatározott, az adott
heti sorsoláshoz tartozó határidőn belül a Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztály
értesítése ellenére sem jelentkezik a nyereményéért, vagy annak átvételére nem jogosult (pl.
18 év alatti, vagy az akcióból eleve kizárt személy), akkor a nyereménye át nem vett
nyereménynek minősül. A határidők jogvesztők.

6.2 NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE ÉS NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA
A kisorsolt nyeremények nyertesei automatikusan, a „Second Chance” háttérendszer által
kiküldött e-mailben kapnak értesítést, továbbá az egyes nyertes szelvényszámok az azokat
feltöltő Nyertesek számára megjelennek a Nyereményjáték oldalára bejelentkezve a „Feltöltött
szelvényszámok” között is, illetve a nyereményjáték oldalán a nyereményjegyzékben.
A

nyereményátvétel

módjáról

és

helyéről

a

Szerencsejáték

Zrt.

Sorsolási

és

Rendezvénymenedzsment Osztálya a regisztráció keretében a nyertesek által megadott
telefonszámon és/vagy e-mailben egyeztet a nyertessel. A nyereményigénylés keretében a
nyertesnek át kell adnia a nyertesként kisorsolt egyedi átvételi számú Tippmix átvételi
igazolást. 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”

példányának

bemutatásával

kezdeményezhető

a

nyereményigénylés.
A Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztály a regisztrált adatok alapján telefonon vagy
e-mailben veszi fel a kapcsolatot a nyertesekkel.
A nyereményigénylés és átadás módja valamennyi pénznyeremény esetén:
•

A Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztály e-mailben és/vagy telefonon értesíti
a nyertest a nyereményéről, és egyezteti a nyertessel a nyeremény átadásának módját

valamint a nyereményigénylés benyújtásának pontos helyét (azaz a nyertes választása
szerinti Szerencsejáték Zrt. saját üzemeltetésű értékesítőhelyét).
•

A Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztály intézkedik a nyertesekkel
egyeztetett saját üzemeltetésű értékesítőhelyek értesítéséről a nyereményigénylés
felvételével összefüggésben,

•

valamint megküldi a nyertesek részére elektronikus/postai úton a nyereményigénylés
benyújtásához szükséges információkat, dokumentumokat (Adatlap, SZJA nyilatkozat,
Nyilatkozat)

•

A nyertesnek a hiánytalanul kitöltött, tanúk által is aláírt dokumentumokat az
egyeztetett saját üzemeltetésű értékesítőhelyen át kell adni, s nyereményigénylést kell
benyújtania. A nyereményét a nyereményigénylési lapon megadott bankszámlaszámra
átutalással kapja meg.

•

A nyertesnek a nyereményigénylés során át kell adnia a nyertes Tippmix átvételi
igazolást, az bevonásra kerül. 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” példányának
bemutatásával kezdeményezhető a nyereményigénylés.

•

A Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztályra beérkezett pontos és hiánytalan
dokumentumok beérkezését követően a rendszerben és a dokumentumokon szereplő
adatok egyezőségét kell ellenőrizni. Egyezőség esetén az osztály munkatársai
intézkednek a nyeremény a nyertes által a Nyereményigénylési lapon feltüntetett
számlaszámára történő átutalásáról.

•

A Pénzügyi és Treasury Osztály – a Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztály
által megadott adatok alapján – átutalja a pénznyereményeket. Ezen nyeremények
Magyarországon működő bankfiókban nyitott, forint alapú bankszámlára, kizárólag
átutalással kerülnek kifizetésre.

A „Nyilatkozat” kitöltése és nyertes által történő aláírása kötelező, annak hiányában a
nyertes részére nem fizethető ki a nyeremény.

Külföldi személy számára pénznyeremény 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 Szerencsejáték Zrt. nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott
adatokkal harmadik személyeknek okozott károkért, illetve következményekért. A Játékos
teljes jogi felelősséggel (pl. polgári, büntetőjogi) tartozik az általa megadott adatokért, az azzal
a Szervezőnek okozott bármilyen hátrányért. A Szerencsejáték Zrt. fenntartja a jogot, hogy a
pénznyeremények kifizetése kizárólag a nyertesek által a nyereményigénylési lapon megjelölt
bankszámlaszám(ok)ra való átutalással történjen.

7. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
A Szerencsejáték Zrt. kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a
Nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás
eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért.
A játékosok által a regisztráció keretében a Nyereményjáték aloldalán megadott adatokat a
Szerencsejáték Zrt. a „Second Chance” rendszer szolgáltatásához és nyereményjátékaihoz
kapcsolódó adatkezelési tájékoztatóban foglaltak, valamint az abban hivatkozott, a
Szerencsejáték Zrt. Általános adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint kezeli, amely
tájékoztatók

a

Szerencsejáték

Zrt.

(https://bet.szerencsejatek.hu/informaciok/adatkezeles).

Budapest, 2022. augusztus 23.
Szerencsejáték Zrt.
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