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Az Okoslottó nyereményjáték
Részvételi- és Játékszabályzata
1. Szervezés és lebonyolítás
A Nyereményjáték szervezője: a Szerencsejáték Zrt. (székhely: 1015 Budapest, Csalogány utca 3032., cégjegyzékszám: 01-10-041628, adószám: 10580204244; továbbiakban: "Szervező"), amely a
jelen Részvételi- és Játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.
A Nyereményjáték időtartama alatt jelen Részvételi- és Játékszabályzat hozzáférhető minden Játékos
számára az Okoslottó alkalmazásban az Információk/Játékleírások menüpont alatt, valamint a
www.szerencsejatek.hu/okoslotto oldalon. A Szervező a Nyereményjáték teljes időtartama alatt
biztosítja a Szabályzat folyamatos elérhetőségét.

2. A Nyereményjáték időtartama
A nyereményjáték teljes időtartama 70 nap (2016. október 10. 00:00 és 2016. december 18. 23:59 óra
között).

3. A Játék lényege, a részvétel feltételei, a részvétel módja és a nyeremények
A nyereményjáték célja, hogy a Játékosok letöltsék, vagy frissítsék a Szerencsejáték Zrt. Okoslottó
mobilalkalmazásának legújabb verzióját, és a nyereményjáték időtartama alatt legalább 1 érvényes
játékot vásároljanak az alkalmazás segítségével. A Szervező a nyereményjáték 10 hetes időtartama
alatt minden héten 10 db tárgynyereményt, a nyereményjáték végén pedig 1 db 1 millió forintos fődíjat
sorsol ki a Játékosok között.
A nyereményjáték automatikus részvételű, külön regisztrációt nem igényel, így minden Játékos
automatikusan részt vesz, aki a nyereményjáték időszaka alatt letölti vagy frissíti az Okoslottó iOS
2.5.2, Android 2.1.4, Windows Phone 2.1.1 vagy ezeknél magasabb számú verzióját, és legalább 1
darab érvényes játékkal rendelkezik, melyet az alkalmazáson keresztül küldött játékba a
nyereményjáték időszakában.
Az Okoslottó alkalmazást a nyereményjáték időszaka alatt csak egyszer kell letölteni/frissíteni a fent
meghatározott verzióra. Fontos hogy, a Játékos az alkalmazás megadott verzióját használja.




1 játékos 1 adott játéka csak a vásárlás hetéhez tartozó heti sorsoláson és a főnyeremény
sorsolásán vesz részt
1 játékos a heti sorsoláson csak 1 játékkal vehet részt
1 játékos több heti sorsoláson is részt vehet, és több héten nyerhet

Érvényes fogadásnak csak az a játék számít, melyet a játékba küldés után a Szerencsejáték Zrt.
SMS-ben visszaigazol.
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Heti nyeremények:

A nyereményjátékban az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra minden héten:
1.
2.
3.
4.

1 darab Pebble Time Steel Okosóra (ezüst, arany, fekete színben)
3 darab Fitbit Charge HR aktivitásmérő (kékeszöld, kék, fekete színben)
3 darab Sony SRSX11 hordozható hangszóró, Bluetooth, NFC (kék, rózsaszín, fehér színben)
3 darab A+, külső akkumulátor 15000 mAh (kék és fehér színben)

A heti nyeremények 4. pontban meghatározott sorsolásán minden Játékos automatikusan részt vesz,
aki 2016. október 10. 00:00 és 2016. december 18. 23:59 óra között
 letölti vagy frissíti az Okoslottó iOS 2.5.2, Android 2.1.4, Windows Phone 2.1.1 vagy ezeknél
magasabb számú verzióját, és
 legalább 1 darab érvényes játékkal rendelkezik, melyet az alkalmazáson keresztül küldött
játékba a nyereményjáték időszakában.
Egy Játékos egy adott heti sorsoláson csak egyszer vehet részt, de akár több heti sorsoláson is részt
vehet, ha több héten is teljesíti a feltételeket.
Több sorsolásra feladott szelvény esetén a játékba küldés időpontjának megfelelő heti sorsoláson
vesz részt a Játékos. Például öthetes Ötöslottó esetén nem kerül bele a sorsolási adatbázisba mind
az öt héten.
Főnyeremény:
A nyereményjáték végén a teljes időszakban a feltételeknek megfelelő adatállományból 1 millió Ft
pénznyeremény kerül kisorsolásra.
A főnyeremény 4. pontban meghatározott sorsolásán minden Játékos automatikusan részt vesz, aki
2016. október 10. 00:00 és 2016. december 18. 23:59 óra között
 letölti vagy frissíti az Okoslottó iOS 2.5.2, Android 2.1.4, Windows Phone 2.1.1 vagy ezeknél
magasabb számú verzióját, és
 legalább 1 darab érvényes játékkal rendelkezik, melyet az alkalmazáson keresztül küldött
játékba a nyereményjáték időszakában.
Egy Játékos annyiszor szerepel a főnyeremény sorsolás adatbázisában, ahány héten játszott.
Például, ha a nyereményjáték mind a 10 hetén játszott, akkor tízszer szerepel az adatbázisban, ha 9
héten
játszott,
akkor
kilencszer
szerepel
az
adatbázisban,
és
így
tovább.
A Nyereményjátékban kizárólag SMS-ben, az Okoslottó alkalmazást használó Játékosok vesznek
részt.
A nyeremények készpénzre vagy más nyereményre nem válthatóak.
A nyereményeket a Szerencsejáték Zrt. biztosítja. A nyeremények átadásával összefüggő költségeket
a Szervező fizeti meg. A nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen
felmerülő költségek és kiadások a Nyerteseket terhelik.
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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 az Okoslottó alkalmazásban. A feltételek
módosítása, illetve megváltoztatása a Nyereményjátékban résztvevőket hátrányosan nem érintheti.

4. A Nyereményjáték sorsolása
A sorsolás a Szerencsejáték Zrt. SMS-es fogadás háttérrendszerébe beérkező adatok alapján kerül
lebonyolításra. A Nyereményjáték időtartama alatt a 3. pontban meghatározott feltételeket teljesítő
Játékosok automatikusan részt vesznek az adott heti és a főnyeremény sorsolásán.
A sorsolásra a Szerencsejáték Zrt. 1106 Budapest, Fehér út 10. szám alatti irodaházában, közjegyző
jelenlétében kerül sor.
Heti sorsolások:
A sorsolásokon minden héten sorrendben
1 darab Pebble Time Steel Okosóra (ezüst, arany, fekete színben),
3 darab Fitbit Charge HR aktivitásmérő (kékeszöld, kék, fekete színben),
3 darab Sony SRSX11 hordozható hangszóró, Bluetooth, NFC (kék, rózsaszín, fehér színben)
3 darab A+ külső akkumulátor 15000 mAh (kék és fehér színben),
majd 15 fő tartaléknyertes kerül kisorsolásra.
A heti sorsolások időpontjai:
Vásárlás napja
2016. október 10-16. (hétfőtől vasárnapig)
2016. október 17-23. (hétfőtől vasárnapig)
2016. október 24-30. (hétfőtől vasárnapig)
2016. október 31- 2016. november 6. (hétfőtől
vasárnapig)
2016. november 7-13. (hétfőtől vasárnapig)
2016. november 14-20. (hétfőtől vasárnapig)
2016. november 21-27. (hétfőtől vasárnapig)
2016. november 28- 2016. december 4. (hétfőtől
vasárnapig)
2016. december 5-11. (hétfőtől vasárnapig)
2016. december 12-18. (hétfőtől vasárnapig)

Sorsolás időpontja
2016. október 17. (hétfő) 12:00 óra
2016. október 24. (hétfő) 12:00 óra
2016. november 2. (szerda) 09:00 óra
2016. november 7. (hétfő) 12:00 óra
2016. november 14. (hétfő) 12:00 óra
2016. november 21. (hétfő) 12:00 óra
2016. november 28. (hétfő) 12:00 óra
2016. december 5. (hétfő) 12:00 óra
2016. december 12. (hétfő) 12:00 óra
2016. december 19. (hétfő) 12:00 óra

Főnyeremény sorsolása:
A főnyeremény sorsolásának időpontja: 2016. december 19. (hétfő) 12:15 óra
A kisorsolt Játékosokat a Szerencsejáték Zrt. ellenőrzi, hogy megfelelnek-e a Nyereményjáték
Részvételi feltételeinek.
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5. Nyertesek értesítése és nyeremények átadása
A kisorsolt nyeremények nyerteseit a Szerencsejáték Zrt. a 1756-os telefonszámról, regisztrált
Játékosok esetében a 06-70-700-7007-es telefonszámról SMS-ben, vagy telefonon értesíti. A
nyereményátvétel módjáról és helyéről a Szerencsejáték Zrt. Sorsolási Osztálya telefonon, és/vagy emailben egyeztet a nyertessel. A nyeremények átvétele előzetes egyeztetést követően, a sorsolástól
számított 30 naptári napon belül történik. Budapesti lakcímmel rendelkező nyertes esetén a
Szerencsejáték Zrt. valamely épületében veheti át a nyereményét, Budapesten kívüli lakcím esetén a
lakcímhez legközelebb eső lottózóban veheti át nyereményét.
Külföldi személyek csak abban az esetben juthatnak nyereményhez, ha érvényes útlevéllel, személyi
igazolvánnyal vagy egyéb, a személyi azonosságot egyértelműen igazoló okmánnyal (pl.: fényképes
kártya formátumú vezetői engedély) és magyarországi lakcímmel (tartózkodási hely címe) is
rendelkeznek, illetve az elektronikus fogadási rendszerben regisztrációval rendelkező Játékosok
esetén a regisztrációkor megadott adatokat igazolják. A regisztrációkor megadott (vagy azt követően
módosított) lakcím (tartózkodási hely címe) igazolható magyarországi lakcímkártyával, tartózkodási
engedéllyel vagy egyéb, a tartózkodási hely igazolására alkalmas hatósági igazolással, okmánnyal,
vagy ezek hiányában a szállásadó által két tanú jelenlétében aláírt igazolással.
A nyeremények átadásáról a Szervezőnek, a nyeremény átvételéről a nyertesnek kell gondoskodnia.
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 magának a jogot, hogy a nyereményt
kizárólag a nyertesnek adja át.

6. Általános szabályok
Szerencsejátékban, ezáltal a jelen nyereményjátékban 18 évnél fiatalabb személyek nem vehetnek
részt, így nyereményre sem jogosultak.
A Szerencsejáték Zrt. kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a
Nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás
működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokra és azok érvényesítésére vonatkozó részletes szabályok
megtalálhatóak
a
Szerencsejáték
Zrt.
Adatkezelési
Nyilatkozatában
(https://bet.szerencsejatek.hu/informaciok/adatvedelem).
Budapest, 2016. október 10.
Szerencsejáték Zrt.
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