júniusi
LEGYEN NEKED IS MALACOD!

JÚNIUS 7-15.

NAPI 100 X 10 EZER FT

1 X 1 MILLIÓ FT
ráadás 10 millió Ft

1 X 1 MILLIÓ FT

1 X 300 EZER FT

ráadás 10 millió Ft

ráadás 4 millió Ft

A hónap legszerencsésebb időszaka, összesen
több mint 53 millió forint pénznyereménnyel!

További részletek a részvételi feltételek plakáton és a www.szerencsejatek.hu honlapon.

Játssz akciós játékot 2019. június 7–15.
között bármely napon, és megnyerheted
a napi és a ráadás nyereményt is!

Részvételi feltétel:

2019. június 7–15.

NAPI
NYEREMÉNY

RÁADÁS
NYEREMÉNY

100 x 10 ezer Ft
1 x 1 millió Ft

10 millió Ft

1 x 1 millió Ft

10 millió Ft

1 x 300 ezer Ft

4 millió Ft

Játssz több napon akár több játékot is, és ellenőrizd
akciós átvételi igazolásod – a ráadás sorsolás után is!
További részletek a részvételi feltételek plakáton és a www.szerencsejatek.hu honlapon.

Kihelyezendő: 2019. június 5–15. között.

874. oldalán, a Szerencsemixben, illetve a Sportfogadás
2019. június 13-i és június 19-i számában csak
a 300 ezer Ft, és ennél nagyobb összegű nyereményt
Ötöslottó: egy szelvényen legalább 1500 Ft
Skandináv lottó: egy szelvényen legalább 1500 Ft elért nyertes játékok adatai kerülnek közzétételre.
Kenó: egy szelvényen legalább 1400 Ft
A részletekről a díjmentesen hívható 06-80-313-313
telefonszámon lehet érdeklődni 2019. június 7–18.
Az akcióban részt vehetsz – játéktól függően – egy
vagy öthetes, illetve több sorsolásra érvényes, normál között hétfőtől vasárnapig 7–23 óra között.
vagy kombinációs, terminálon, illetve interneten,
Az 1 millió Ft és ennél nagyobb összegű nyeremé
SMS-ben/Okoslottó mobil alkalmazással vagy ATM-en
nyek, valamint az SMS-ben Mobil Vásárlás igénybe
befizetett játékkal is. Az akciós részvételi feltételekbe
vételével befizetett vagy ATM-en vásárolt játékkal
a Joker játék(ok) értéke nem számít bele.
elért bármely összegű pénznyeremények kifizetése
kizárólag Magyarországon működő bank bankfiókjá
A részvételi feltételeknek megfelelő játékod
automatikusan részt vesz:
ban nyitott forint alapú bankszámlára való átutalással
– a napi sorsoláson, amelyre a játékba küldés napját
történik. A legfeljebb 300 ezer Ft összegű nyeremé
közvetlenül követő munkanapon kerül sor, valamint nyek az adott sorsolás napját követő naptól kezdő
– a 2019. június 17-i ráadás sorsoláson is!
dően 40 napig a nyertes átvételi igazolás terminálon
történő beolvastatásával a Szerencsejáték Zrt.
Ezért kérjük, átvételi igazolásod őrizd meg a ráadás
bármely saját lottózójában készpénzben felvehetők
sorsolásig!
vagy nyereményigénylés alapján átutalhatók, illetve
kiemelt értékesítőhelyen készpénzben felvehetők,
Mikor tudhatod meg, hogy nyertél-e?
míg a Szerencsejáték Zrt. elektronikus fogadási
Az akció részvételi feltételeinek megfelelő játékod
az értékesítőhelyeken is ellenőriztetheted: a játékba
rendszerében belső egyenleg terhére (interneten,
küldést követő munkanapon 17 órától, illetve a ráadás Okoslottón) vásárolt játékokkal elért 200 ezer Ft‑nál
sorsolás esetében 2019. június 17-én 17 órától az át
kisebb összegű összegű nyeremények a belső
vételi igazolás(ok) terminálon történő ellenőrzésekor is
egyenlegre kerülnek kifizetésre.
megtudhatod, hogy nyertél-e az akcióban. Az akció
A sorsolásokra a Szerencsejáték Zrt. 1106 Budapest,
teljes, hivatalos nyereményjegyzéke (a nyertes játékok
X. kerület, Fehér út 10. alatti irodaházában, közjegyző
átvételi azonosító számai) a www.szerencsejatek.hu
jelenlétében kerül sor.
honlapon lesz elérhető, míg, az MTVA teletext

