
Fó́nyeremény: 
10 millió Ft pénznyeremény
További nyeremények: 
6 x 1 millió Ft pénznyeremény 

Az akcióban részt lehet venni terminálon (egy vagy öt-
hetes, normál vagy kombinációs), illetve interneten, 
SMS-ben/Okoslottó mobil alkalmazással vagy ATM-en 
befizetett játékkal is. Az akciós részvételi feltételekbe a 
Joker játék(ok) értéke nem számít bele.

Sorsolás:
A részvételi feltételeknek megfelelő játékok automati-
kusan részt vesznek az akció 2018. január 2-ai sorso-
lásán, amelyre a Szerencsejáték Zrt. 1106 Budapest, X. 
kerület, Fehér út 10. alatti irodaházban, közjegyző jelen-
létében kerül sor.
Javasoljuk az átvételi igazolások ellenőrzését!

Nyertes játékok közzététele:
Az akció részvételi feltételeinek megfelelő játékok az ér-
tékesítőhelyeken is ellenőriztethetőek 2018. január 
2-án 17 órától, az átvételi igazolás(ok) terminálon törté-
nő ellenőrzésekor. Továbbá a nyertes átvételi igazolások 
azonosító száma megtekinthető a lottózókban kifüg-
gesztett nyereményjegyzéken, a www.szerencsejatek.hu 
honlapon, az MTVA teletext 874. oldalán, olvashatók a 
Szerencsemixben, illetve a Sportfogadás 2018. január 4-i 
számában. 
A részletekről a díjmentesen hívható 06-80-313-313 te-
lefonszámon lehet érdeklődni 2017. december 27. és 
2018. január 3. között hétfőtől vasárnapig 7-23 óra (kivé-
ve 2017. december 31-én, amely napon 7-19 óra) között. 

Nyereményhez jutás feltétele:
A kisorsolt nyertes játékok birtokosai a nyereményükért 
legkésőbb a sorsolás napját követő 40 napon belül 
(azaz legkésőbb 2018. február 11-én)  jelentkezhetnek 
nyereményigénylési lap kitöltésével, valamint
•  a nyertes átvételi igazolás terminálon történő be-

olvastatásával és leadásával (vagy ha azt a játékos a 
Szerencsejáték Zrt.-nek egyéb nyeremény igénylése 
keretében már átadta, akkor az átvételi igazolás áta-
dását igazoló Nyereményigénylési lap „B” példányá-
nak bemutatásával),

•  internetes játék esetében az ügyfél-azonosító szám 
megadásával, valamint az elektronikus fogadási rend-
szerben nyilvántartott bankszámlaszám igazolására a 
bankszámlaszerződését, vagy bankszámlakivonatát 
kell bemutatni, 

•  ATM-es játékmódban vásárolt nyertes játék eseté-
ben annak a bankkártyának a bemutatásával, amelyről 
a nyertes játékát fizette, és azt az üzembe helye-
zett SIM-kártyát, amelyhez tartozó telefonszámot az 
ATM-en való regisztrációkor a játékos megadott.

•  Mobil Vásárlás igénybevételével befizetett nyertes 
játék esetében annak az üzembe helyezett SIM-kártyá-
nak a bemutatásával, amelyről a játékát fizette.

A nyereményigénylés benyújtásának helye:

•  az átvételi igazolással elért 1 millió Ft-os pénznye-
remények esetében a Szerencsejáték Zrt. bármely 
saját lottózójában  
(lista: www.szerencsejatek.hu/uzletkereso)

•  az átvételi igazolással elért 10 millió Ft-os pénz-
nyeremény, valamint az SMS-ben, mobil vásárlás 
igénybevételével befizetett, vagy ATM-en vásárolt 
játékkal elért 1 millió Ft-os pénznyeremények, ese-
tében a 06-1-224-2893 vagy a 06-1-224-2895 tele-
fonszámon (H-Cs: 8:00–16:00, P: 8:00–12:00) történő 
egyeztetést követően a Sorsolási Osztályon (1106 Bu-
dapest, X. kerület, Fehér út 10.).

•  a Szerencsejáték Zrt. elektronikus fogadási rendszeré-
ben belső egyenleg terhére (interneten, Okoslottón) 
vásárolt játékkal elért 1 millió Ft-os pénznyeremények 
esetében a nyertesnek nem szükséges nyeremé-
nyigénylést benyújtania, nyereménye az elektronikus 
rendszerben nyilvántartott bankszámlaszámra automa-
tikusan átutalásra kerül.

 
Terminálon feladott akciós játékkal elért nyeremények 
esetében: ha a nyertes első alkalommal az adott sorsolás-
hoz tartozó 40 napos jelentkezési/nyereményigénylési 
időszakon belüli utolsó munkanapon vagy 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 lottózójába, illetve a 
Sorsolási Osztályra eljutni, akkor az átvételi igazolás bár-
mely értékesítőhelyen terminálon történő beolvastatásá-
val megkezdődik a nyereményigénylés, ÉS ezt követően 
a nyertesnek legkésőbb a soron következő első mun-
kanapon (legkésőbb 2018. február 12-én, hétfőn) – a 
fentiekben megadott telefonszámokon történő egyezte-
tés után – a Sorsolási Osztályon (1106 Budapest, Fehér 
út 10.) személyesen kell az átvételi igazolást leadnia 
és a nyeremény kifizetéséhez szükséges adatokat 
megadnia a nyereményigénylési határidőt követő 30 na-
pos jogvesztő határidőn belüli nyereménykifizetés érde-

kében. Amennyiben azonban a nyereményigénylés nem 
kezdődik meg legkésőbb az adott sorsolás napját követő 
40. napon (azaz legkésőbb 2018. február 11-én), akkor 
a nyertes jelentkezésére és a nyereményigény benyújtá-
sára, ezen időpontot követően már nincs mód, a nyertes 
nyereményjogosultságát már nem érvényesítheti!  
A határidő jogvesztő!

A nyereményigényléshez személyazonosságot és az 
állandó lakcímet igazoló okmányok, továbbá az inter-
neten vagy SMS-ben feladott játék esetén a játékos 
elektronikus fogadási rendszerben megadott bankszám-
laszámának igazolására a bankszámlaszerződés vagy 
bankszámlakivonat bemutatása, SMS-ben feladott játék 
esetén a játékhoz használt mobiltelefonszám megadása 
is szükséges. Azon játékosoknak, akik játékaik árát Mo-
bil Vásárlással egyenlítették ki, azt az üzembe helyezett 
SIM-kártyát is magukkal kell vinniük, amelyről a fogadás 
történt. ATM-en befizetett játék esetén a játékosnak azt 
a bankkártyát kell bemutatnia, amellyel a fogadás történt 
és azt az üzembe helyezett SIM-kártyát, amelyhez tartozó 
telefonszámot az ATM-en való regisztrációkor a játékos 
megadott.

A pénznyeremények kizárólag Magyarországon működő 
bank bankfiókjában vezetett forint alapú bankszámlára 
történő átutalással kerülnek kifizetésre.

Devizakülföldi személy részére a nyeremény kifizetése 
a mindenkori vonatkozó hatályos jogszabályok alapján 
történik. Külföldi személy számára nyeremény akkor fizet-
hető ki, ha rendelkezik Magyarországon működő bankfi-
ókban vezetett, forint alapú bankszámlával és érvényes 
útlevéllel, személyi igazolvánnyal vagy egyéb, a személy-
azonosságot egyértelműen igazoló hatóságilag kiadott 
okmánnyal (pl. fényképes, kártya formátumú vezetői en-
gedély), illetve az elektronikus fogadási rendszerben vá-
sárolt játékok esetén a regisztrációkor megadott (vagy azt 
követően módosított) adatokat igazolja. A regisztrációkor 
megadott (vagy azt követően módosított) magyarországi 
tartózkodási hely igazolható lakcímkártyával, tartózkodási 
engedéllyel vagy egyéb, a tartózkodási hely igazolásá-
ra alkalmas hatósági igazolással, okmánnyal, vagy ezek 
hiányában a szállásadó által két tanú jelenlétében aláírt 
igazolással.

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

Játssz 2017. december 27. és 2018. január 1. 
között egy szelvényen legalább 2000 Ft értékben 

Hatoslottót az akciós nyereményekért! 

Részvételi feltételek

www.szerencsejatek.hu

K
ih

el
ye

ze
nd

ő:
 2

01
7.

 d
ec

em
b

er
 2

7.
 é

s 
20

18
. j

an
uá

r 3
. k

öz
öt

t.


