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 Nyereményei:

2018.06.20.
2018.08. 12.
2018.08.13. – 12:00
Szervező székhelye.
500.000,- Ft összeggel feltöltött MasterCard bankkártya;
280.000,- Ft értékű START Klub VIP kártya, amely 1 éves időtartamon
belül, a MÁV-START Zrt. szolgáltatási területén és a GYSEV Zrt.
magyarországi vonalhálózatán történő utazásra használható fel.

2. A Játékban történő részvétel feltételei:
A Játékban azok a természetes személyek vehetnek részt, akik:
a) élő, a Szolgáltató által üzemeltetett Simple Applikációban, SimplePay szolgáltatásban vagy a
Simple Univerzumban Simple regisztrációval, Simple fiókkal rendelkeznek és magukra nézve
kötelezőnek fogadták el a Simple ÁFF rendelkezéseit, és
b) a www.mavcsoport.hu oldalon vonatjegyet vásárolnak és azt a Simple Fiókjukban regisztrált
bankkártyájukkal sikeresen kifizetik.
3. A Játék egyéb speciális szabályai
A Felhasználó annyiszor vesz részt a Játék sorsolásában e-mail címével, ahányszor vonatjegyet vásárol
Simple Fiókjában rögzített bankkártyájával a www.mavcsoport.hu honlapon.
A Szolgáltató a fenti kétféle Nyereményt oly módon sorsolja ki, hogy két nyertes játékost sorsol,
először a MasterCard bankkártya, majd azt követően a START Klub VIP kártya nyertese kerül
kisorsolásra. A Szolgáltató ezt követően mindkét nyeremény vonatkozásában sorsol 2-2 pótnyertest.
A Játékra egyebekben a Honlap ÁFF rendelkezései vonatkoznak.
Budapest, 2018. 06. 20.

