
JÁTÉKSZABÁLYZAT 
a www.simple.hu honlapon lebonyolításra kerülő Simple alkalmazás és Simple Plus alkalmazás 

szolgáltatásaival kapcsolatos 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, a www.simple.hu honlapon (a továbbiakban: Honlap) lebonyolításra kerülő 
Simple alkalmazás és Simple Plus alkalmazás szolgáltatásaival kapcsolatos Játék „Nyereményjátékok 
Általános Feltételeitől” (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. 
 

1. A Játék időtartama és egyéb adatai: 
 
A Játék kezdő időpontja: 2023. 03. 02. 00:01 óra 
A Játék záró időpontja:   2023. 04. 30. 24:00 óra 
 
A Játék sorsolás időpontja: 2023. 05.03. 14:00 óra 
A sorsolás helyszíne:  Szervező székhelye. 
A Játék nyereménye:  1 darab WITHINGS Scanwatch okosóra 42mm. 
 
A Játék sorsolásán 1 fő nyertes, és 3 fő pótnyertes kerül kisorsolásra. 
 
 

2. A Játékban történő részvétel feltételei: 
 
A Játékban azok a természetes személyek vehetnek részt, akik a Játék fenti időtartama alatt sikeres 
tranzakciót hajtanak végre a Simple alkalmazás és/vagy a Simple Plus alkalmazás bármely 
szolgáltatásában. 
 
 

3. A Játék egyéb speciális szabályai 
 
A Játékban nem vesznek részt a Simple Applikációval és/vagy Simple Plus alkalmazással lebonyolított 
NFC-s bankkártyás fizetések. 
 
A Játékos annyiszor vesz részt e-mail címével a Játék sorsolásában, ahányszor sikeres tranzakciót 
bonyolított le a fentiek szerint meghatározott módon a Játék időtartama alatt.  
 
A Játékra egyebekben a Honlap ÁNYF rendelkezései vonatkoznak. 
 
A nyerteseket az OTP Mobil a Simple Rendszerben megadott elérhetőségeken (elsődlegesen e-
mailben) értesíti a sorsolásokat követő 3 munkanapon belül. Az OTP Mobil a nyertes Játékos Játékban 
résztvevő nyertes tranzakciójának tranzakcióazonosítóját a Promóciós oldalon teszi közzé a sorsolás 
napján, amely tranzakcióazonosító alapján a nyertes Játékos itt is ellenőrizheti, hogy nyert-e a 
Játékban. A Nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a bekért adatok pontos 
megadása.1 

 
1 Módosítva: 2023.03.21-én. 

http://www.simple.hu/
https://simple.hu/simplecore/uploads/2022/02/Simple_Jatekaloldal_altalanosjatekszabalyzat_20220202.pdf


 
Kifejezetten kijelentjük, hogy a Simple mobilapplikációban megszervezett, és abban elérhető 
sorsolások, nyereményjátékok és a nyeremények (együttesen: Promóció) lebonyolításáért kizárólag az 
OTP Mobil Szolgáltató Kft. felelős. Az Apple nem szponzora a Promócióknak, és semmilyen módon 
nem felelős a Promóciók lebonyolításáért 
 
 
Budapest, 2023.02.24. 


