JÁTÉKSZABÁLYZAT
Tranzakció azonosítós játékra vonatkozóan
A Játék Szervezője, az OTP Mobil Szolgáltató Kft. (székhely: 1143 Budapest, Hungária krt.17-19.; Cg.
01-09-174466; adószám: 24386106-2-42 – a továbbiakban: Szervező) a jelen Játékszabályzatban teszi
közzé az általa szervezett tranzakció azonosítón alapuló sorsolásos promóciós Játék simple.hu
honlapon (a továbbiakban: Honlap) elérhető Nyereményjáték általános feltételektől (a továbbiakban:
Honlap ÁNYF) eltérő különös szabályait.
Amely kérdésben a jelen Szabályzat nem rendelkezik, ott a Honlap ÁNYF szabályai alkalmazandók.
Ahol a Honlap ÁNYF a jelen Szabályzattól eltér, ott a jelen Szabályzat alkalmazandó.
A jelen Szabályzatban használt fogalmak megegyeznek a Honlap ÁNYF-ben használt fogalmakkal.
A Játék nem minősül sem engedély, sem bejelentésköteles játéknak a szerencsejátékról szóló törvény
alapján, a Játék nem szerencsejáték, hanem egyéb promóciós játék.
1. A Játékban történő részvétel feltételei:
A Játék időtartama:
Kezdő időpont: 2022. 09. 19. 18:00 óra
Záró időpont: 2022. 10. 23. 24:00 óra
A Játékban azok a természetes személyek vehetnek részt, akik a Játék fenti időtartama alatt:
a) a Szervezővel a SimplePay szolgáltatásra szerződésben álló kereskedőnél lebonyolított
megrendelésüket és vásárlásukat a Szervező által üzemeltetett SimplePay szolgáltatáson
keresztül online bankkártyás fizetéssel Visa vagy MasterCard típusú bankkártyával fizetik ki,
vagy
b) a Simple Applikációban lebonyolított vásárlásaikat a Simple Applikáción belül online
bankkártyás fizetéssel Visa vagy MasterCard típusú bankkártyával fizetik ki, és
c) a fenti a) vagy b) pontnak megfelelő vásárlás során a Szervezőtől kapott tranzakció
azonosítót, a tranzakció dátumát, saját nevét és e-mail címét beküldi a Szervezőhöz.
A Játékban nem vesznek részt:
- Az American Express bankkártyával lebonyolított SimplePay és Simple Applikáción belüli
fizetések;
- A Simple Applikációval lebonyolított NFC-s bankkártyás fizetések;
- Az OTP Bank Nyrt. által nyújtott vPOS kártyás fizetési szolgáltatásban lebonyolított fizetések;
így például a BKK, MOL Bubi, MÁK online bankkártyás fizetési tranzakciók;
- A Szervező által erre szerződött kereskedőknek nyújtott banki átutalás támogatásával, így
például instant transferrel vagy SoftPOS-on lebonyolított fizetési tranzakciók.
A Játékban a Játékos annyiszor vesz részt, ahányszor a Játék fenti időtartama alatt teljesíti az a),
illetve b) és a c) pontban foglalt feltételt. Ha tehát a Játékos például a Játék időtartama alatt 2-szer
küldi be a fenti c) pont szerinti adatokat, akkor a Játékos a sorsolásban 2-szeres eséllyel vesz részt.
A Játékban való részvételhez a fenti a) pont esetén Simple rendszerben, Simple Applikációban,
SimplePay rendszerben való regisztráció nem szükséges, azonban a fenti b) pont esetén a Simple
Applikáción belüli vásárlások csak Simple Applikációban történt regisztrációt követően bonyolíthatók
le.
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2. A sorsolás, a játék lebonyolítása, a nyeremény:
A Játék egy sorsolásos promóciós játék, amelyben a Szervező a beküldött tranzakcióazonosítók közül
számítógépi sorsolással sorsolja ki a nyertes játékost, és a nyereményről a beküldött elérhetőségein
értesíti a Nyertes Játékost.
Sorsolás időpontja: 2022. 10. 26. 13:00 óra
Sorsolás helyszíne: OTP Mobil Kft. székhelye.
Sorsoláson közjegyző nem vesz részt.
A Játék nyereménye: ASUS VivoBook Flip 14 TP401MA-BZ489WS 2in1 eszköz
3. A Játék egyéb speciális szabályai
A Játékban kisorsolt nyertes Játékos a nyereményt az alábbi módon veheti át:
• A Szervező székhelyén, előre egyeztetett időpontban, személyesen, vagy futárszolgálattal
kézbesítve a nyertes Játékos által megadott címre megküldve.
A Szervező vállalja, hogy a nyeremény után esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi
jövedelemadót és a nyereménnyel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb
esetleges járulék összegét megfizeti, azonban a Nyertes játékost terhelik a Nyeremény átvételével,
helyszínre való utazással kapcsolatos költségek.
A Játékra egyebekben a Honlap ÁNYF rendelkezései és a Honlapon található adatkezelési tájékoztató
vonatkoznak.
Budapest, 2022. 09. 15.
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