– Újratöltve!
Az akció részvételi feltételei
Az akcióban való részvételhez a bet.szerencsejatek.hu/akcio/
joker oldalon kell regisztrálni, majd regisztrációt követően az
oldalon az akció feltételeinek megfelelő játékod egyedi
azonosító számát feltölteni! Ahány érvényes azonosító
számot töltesz fel, annyiszor veszel részt az akció heti sorsolásán. A feltöltésekre 2019. október 21-én 8 órától legkésőbb 2019. november 3-án éjfélig van lehetőséged.
(Az akcióba történő regisztráció nem egyenértékű a
Szerencsejáték Zrt. internetes játék- és fogadási rendszerébe történő regisztrációval!)
Az akcióban részt lehet venni – játéktól függően – egy
vagy öthetes, illetve több sorsolásra érvényes, normál vagy
kombinációs, terminálon, illetve interneten, SMS-ben/
Okoslottó mobil alkalmazással vagy ATM-en befizetett játék
mellett megjátszott Joker játék(ok)kal is. Az akciós részvételi
feltételekbe csak a Joker játék(ok) értéke számít bele.
A feltöltött átvételi számok automatikusan részt vesznek
a feltöltés hetéhez tartozó heti sorsoláson, amelyre a
Szerencsejáték Zrt. 1106 Budapest, Fehér út 10. szám
alatti irodaházában, közjegyző jelenlétében kerül sor,
az alábbiak szerint:
– 2019. október 28-án 11:00 órakor a 2019. október
21–27. között,
– 2019. november 4-én 11:00 órakor a 2019. október
28. és november 3. között
feltöltött egyedi azonosító számok közül.
Egy egyedi azonosító számot csak egyszer lehet feltölteni,
azonban egy játékos több azonosító számot is feltölthet,
növelve ezzel nyerési esélyeit a sorsoláson.
A sorsoláson való részvétel érdekében történt
feltöltéssel a játékos elfogadja a pályázati
feltételeket. Kisorsolása esetén a Szerencsejáték
Zrt. a nyertes játékos nevét és a nyertes játékának
azonosító számát közzéteszi.

Az egyes heti sorsolásokon a következő
nyeremények kerülnek kisorsolásra:
–1
 db VW T-Roc Style 1.5 TSI ACT
– 10 db, egyenként 1.000.000 Ft pénznyeremény
A sorsolást követően a nyertesek a nyereményjátékba történt regisztrációjuk során megadott e-mail címen kapnak
értesítést, továbbá a nyertes játékok egyedi átvételi számai
az azokat feltöltő nyertesek számára is megjelennek
a bet.szerencsejatek.hu/akcio/joker oldalon bejelentkezve
a „Feltöltött szelvényszámok” között, illetve az akció
internetes oldalán a nyereményjegyzékben.

A sorsolásokat követően a nyerteseket – a regisztrált adataik alapján – a Sorsolási és Rendezvénymenedzsment
Osztály is értesíti e-mailben és/vagy telefonon a nyereményükről, valamint a nyeremény átadásának módjáról
és helyéről. A nyeremények átvételére kizárólag az adott
sorsolást követő 40 napon belül van lehetőség.
A határidő jogvesztő!
A részletekről a díjmentesen hívható 06-80-313-313
telefonszámon lehet érdeklődni 2019. október 21.
és november 5. között hétfőtől vasárnapig naponta
7–23 óra között.
Szerencsejátékban, ezáltal a jelen Joker akcióban 18 év
alatti személyek nem vehetnek részt, így nyeremény
jogosultságot sem szerezhetnek. Nem vehetnek részt és
ezáltal nyereményjogosultságot sem szerezhetnek továbbá
a Szerencsejáték Zrt. dolgozói, valamint az értékesítésben
személyesen részt vevő értékesítő partnerek és azok terminált kezelő munkavállalói.
A nyereményhez jutás feltételeit, valamint
a nyereményjáték részletes Részvételi és
Játékszabályzatát keresd a nyereményjáték oldalán:
bet.szerencsejatek.hu/akcio/joker
A pénznyeremények kifizetése kizárólag Magyarországon
működő bank bankfiókjában vezetett forint alapú
bankszámlára történik, átutalással.
Külföldi személy számára nyeremény akkor fizethető ki/
adható át, ha rendelkezik érvényes útlevéllel, személyi
igazolvánnyal vagy egyéb, a személyazonosságot
egyértelműen igazoló hatóságilag kiadott okmánnyal
(pl. fényképes, kártya formátumú vezetői engedély),
valamint (pénznyeremény esetén) Magyarországon
működő bank bankfiókjában vezetett, forint alapú lakossági
folyószámlával, illetve az elektronikus fogadási rendszerben
vásárolt játékok esetén a fogadási rendszerbe történt
regisztrációjakor megadott (vagy azt követően módosított)
adatokat igazolja. A magyarországi tartózkodási hely
igazolható 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 játékosok által az akció oldalán történő regisztráció
keretében megadott adatokat a Szerencsejáték Zrt.
a „Second Chance” rendszer szolgáltatásához és
nyereményjátékaihoz kapcsolódó adatkezelési
tájékoztatóban foglaltak, valamint az abban
hivatkozott, a Szerencsejáték Zrt. Általános adatkezelési
tájékoztatójában foglaltak szerint kezeli, amely
tájékoztatók a Szerencsejáték Zrt. honlapján érhetők el.

További részletek és feltöltés a www.szerencsejatek.hu oldalon

#maradjonjatek

Kihelyezendő: 2019. október 21. és november 5. között.

Játssz 2019. október 21. és november 3.
között egy szelvényen legalább 750 Ft
értékben Jokert, regisztrálj és töltsd fel
szelvényed számát a heti nyereményekért!

