JÁTÉKSZABÁLYZAT
a www.utazzegyszeruen.hu honlapon lebonyolításra kerülő bankkártya regisztrációs Játékra
vonatkozóan
A Játék Szervezője, az OTP Mobil Szolgáltató Kft. (székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.; Cg.
01-09-174466; adószám: 24386106-2-43 – a továbbiakban: Szervező) a jelen Játékszabályzatban teszi
közzé az általa szervezett, a www.utazzegyszeruen.hu honlapon (a továbbiakban: Honlap)
lebonyolításra kerülő bankkártya regisztrációs Játék Általános Felhasználási Feltételektől (a
továbbiakban: Honlap ÁFF) eltérő különös szabályait.
Amely kérdésben a jelen Szabályzat nem rendelkezik, ott a Honlap ÁFF szabályai alkalmazandók. Ahol
a Honlap ÁFF a jelen Szabályzattól eltér, ott a jelen Szabályzat alkalmazandó.
A jelen Szabályzatban használt fogalmak megegyeznek a Honlap ÁFF-ben használt fogalmakkal.
1. A Játék időtartama és egyéb adatai:
A Játék kezdő időpontja:
A Játék záró időpontja:
A Játék sorsolás időpontja:
A sorsolás helyszíne:
A Játék Nyereménye:

2018.08.29. 00:00 óra
2018.11.04. 23:59 óra
2018.11.05. 11:00 óra
Szervező székhelye.
1 darab, 500.000,- Ft összeggel feltöltött MasterCard bankkártya.
1 darab, 280.000,- Ft értékű START Klub VIP kártya, amellyel az ország
egész területén jegyváltás nélkül, díjmentesen lehet vonatozni a MÁV
és a GYSEV magyarországi vonalain is

2. A Játékban történő részvétel feltételei, a nyeremények:
Az 1 darab, 280.000,- Ft értékű START Klub VIP kártya nyereményért folyó Játékban azok a
természetes személyek vehetnek részt, akik a Játék időtartama idején:
a) a www.mavcsoport.hu honlapon vagy a Vonatinfo alkalmazásban online vonatjegyet
vásároltak, és
b) a vonatjegy vásárlás tranzakcióját a Honlapon regisztrálja neve, e-mail címe, a vonatjegy
vásárlás banki tranzakció azonosító száma és a tranzakció időpontja megadásával, és
c) hozzájárul ahhoz, hogy részére a Szolgáltató hírlevelet küldjön, és
d) hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató automatizált döntéshozatallal járó profilalkotás céljára
kezelje az adatait, és
e) hozzájárul a fent megadott adatai Játék céljára történő kezeléséhez.
Ezen Játékban darab, 280.000,- Ft értékű START Klub VIP kártya kerül kisorsolásra a Játékosok között.
Az 1 darab, 500.000,- Ft összeggel feltöltött MasterCard bankkártya nyereményért folyó Játékban
azok a természetes személyek vehetnek részt, akik a Játék időtartama idején:
a) a www.mavcsoport.hu honlapon vagy a Vonatinfo alkalmazásban online vonatjegyet
vásároltak, és
b) a vonatjegy vásárlás tranzakcióját a Honlapon regisztrálja neve, e-mail címe, a vonatjegy
vásárlás banki tranzakció azonosító száma és a tranzakció időpontja megadásával, és
c) hozzájárul ahhoz, hogy részére a Szolgáltató hírlevelet küldjön, és
d) hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató automatizált döntéshozatallal járó profilalkotás céljára
kezelje az adatait, és
e) hozzájárul a fent megadott adatai Játék céljára történő kezeléséhez.

Ezen Játékban 1 darab, 500.000,- Ft összeggel feltöltött MasterCard bankkártya kerül kisorsolásra a
Játékosok között.
3. A Játék egyéb speciális szabályai
A Felhasználó annyiszor vesz részt a Játék sorsolásában e-mail címével, ahány vonatjegy vásárlási
tranzakciót regisztrál a Honlapon a Játék időtartama alatt.
A Játékban csak a 16. életévüket betöltött személyek vehetnek részt.
A Játékra egyebekben a Honlap ÁFF rendelkezései vonatkoznak.
Budapest, 2018. augusztus 29.

