
Részletek a hátoldalon és a www.szerencsejatek.hu honlapon.

További nyeremények:
6 db, egyenként
1.000.000,– forint
8 db, egyenként 
300.000,– forint
16 db, egyenként 
30.000,– forint
összegû pénznyeremény!

Fônyeremény:
1 db SEAT Leon
1.4 TSI Reference
 típusú személygépkocsi

Fônyeremény:
A kép csak illusztráció

Gyűjtsön össze 8 db nyeretlen 57-002 sorozatszámú Édes Élet sorsjegyet
2011. augusztus 8. és szeptember 4. között és pályázzon, 

hogy Öné lehessen 
a következő nyeremények egyike:
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Vásároljon és gyűjtsön össze 8 db nyeretlen 57-002 sorozatszámú Édes Élet sorsjegyet 2011. 
augusztus 8. és szeptember 4. között, tegye borítékba és pályázzon! 

A pályázás módja:
A 8 darab nyeretlen Édes Élet sorsjegyet hátoldalukon lehetőség szerint aláírva, lezárt, C/6 vagy LA/4 
méretű normál vagy úgynevezett „postakész”, vagy az értékesítőhelyeken e célra rendszeresí tett 
pályázati borítékban kell beküldeni. A pályázati borítékon olvasható módon fel kell tüntetni a pályá zó 
nevét, állandó lakcímét (emelet és ajtószámmal), valamint – ha ettől eltér – levelezési címét, az akció 
jelmondatát: „Édes Élet sorsjegy akció”, és lehetőleg a pályázó telefonszámát is. A pályá za tokat 
folyamatosan, de legkésőbb 2011. szeptember 8-án zárásig kell leadni bármely online érté-
kesítőhelyen (kivéve posták és Lapker üzletek), vagy postai úton beküldeni a Szeren cse játék Zrt. 
1475 Budapest, Pf. 700 címre úgy, hogy legkésőbb 2011. szeptember 19-ig beérkezzen.

Egy boríték egy pályázatnak számít. Egy játékos több pályázattal is részt vehet az akcióban, ha a 
pá lyázati feltételeket többszörösen teljesíti, de csak egy, a sorrendben elsőként kisorsolt nyeremé-
nyé re jogosult. A nyilvános sorsolásra 2011. szeptember 21-én, szerdán 11 órakor a Szerencse-
játék Zrt. Budapest X. Fehér út 10. alatti irodaházában Sorsolási Bizottság és közjegyző jelenlétében 
kerül sor. A sorsoláson a sorsolás időpontjáig beérkezett összes pályázat részt vesz.

Nyeremények:
• 1 darab SEAT Leon 1.4 TSI Reference típusú személygépkocsi;
• 6 darab, egyenként 1.000.000,- forintos pénznyeremény;
• 8 darab, egyenként 300.000,- forintos pénznyeremény;
• 16 darab, egyenként 30.000,- forintos pénznyeremény. 

A nyereményjegyzéket a sorsolást követően valamennyi értékesítőhelyen, valamint a  
www.szeren cse jatek.hu honlapon, a SzerencseMix újságban és a Nemzeti Sporttal együtt megjelenő 
Sportfoga dás ban is közzétesszük. A nyerteseket írásban értesítjük, a nyereményátvétel határideje: 
2011. októ ber 21. Amennyiben a sorsolás bármelyik nyertese a meghatározott határidőn belül nem 
veszi át a nyereményét, akkor azt a nyereményt a kisorsolás sorrendjében soron következő (az 
utolsóként kisorsolt esetén az elsőként kisorsolt) nyertes – a saját nyereményén felül – jogosult 
átvenni.

Az autónyeremény készpénzre nem váltható. A pénznyeremények átutalással kerülnek kifizetés re. 
A nyertes kérésére a 30.000 forintos nyeremény a lottózókon keresztül készpénzben is kifizet he tő. 
A pályázatként beérkezett sorsjegyeket a Szerencsejáték Zrt-nek nem áll módjában visszaadni. A 
pályázás a játékos felelőssége és pályázásával tudomásul veszi, hogy a Szerencsejáték Zrt. nyilvá-
nos ságra hozhatja a nyertes pályázó nevét és a pályázaton megadott lakóhely (csak a település) 
nevét, Budapest esetén a kerületet is.

Érvénytelen az a pályázat, amely nem C/6, vagy LA/4 méretű borítékban van; amelyen a név nem 
ter mészetes személyt, vagy nem egy személyt jelöl; amelyen nincs pontos és olvasható név, cím; 
amely a beküldési határidő után érkezik be; továbbá amely nem tartalmazza az akció részvételi 
felté teleinek megfelelő darabszámú és sorozatszámú sorsjegyeket.

Az akcióban nem vehetnek részt a Szerencsejáték Zrt. dolgozói, az értékesítésben résztvevő üzle-
ti partnereinek terminált kezelő alkalmazottai, valamint mindezen személyek közeli hozzátarto zói. 
Szerencsejátékban 18 éven aluli személyek nem vehetnek részt, így nem is pályázhatnak, nyere-
mény re nem jogosultak.

Részletek a www.szerencsejatek.hu honlapon.
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