FOGADJ ÉS NYERJ!

Kihelyezendő: 2022. szeptember 12. – október 2.

JÁTSSZ TIPPMIXEN LEGALÁBB 5000 FORINTÉRT,
MINIMUM 3-AS KÖTÉSSEL, MAJD TÖLTSD FEL A SZELVÉNYED
SZÁMÁT A TIPPMIX.HU/NYEREMENYJATEK OLDALRA ÉS NYERJ!

FŐNYEREMÉNY:

10 MILLIÓ FORINT

   HETI NYEREMÉNYEK:

3 MILLIÓ FORINT
5 X 500.000 FORINT

A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA: 2022.09.12. – 2022.10.02.
Részletek a lottózókban és a tippmix.hu/nyeremenyjatek oldalon.

FOGADJ, TÖLTSD FEL
ÉS NYERJ!

Tippmix fogadószelvényed alján
található egyedi átvételi szám
(az átvételi igazolás alján található, 40-es számmal kezdődő
egyedi azonosító) 18 számjegye

40 123 4 12 34567 8901 2

MIK A RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK?
• Fogadj a Tippmixen 2022. szeptember 12. 05:00 –
2022. október 2. 24:00 között egy szelvényen minimum
3-as kötésben legalább 5.000 forint értékben!
• Regisztrálj a nyereményjátékra a www.tippmix.hu/
nyeremenyjatek oldalon!
• Töltsd fel a Tippmix átvételi igazolásod 40-nel kezdődő 18
számjegyű azonosító számát és nyerj!

• Első szakaszban feltöltött szelvények közötti sorsolás:
2022.09.20. 10:00
• Második szakaszban feltöltött szelvények közötti sorsolás:
2022.09.27. 10:00
• Harmadik szakaszban feltöltött szelvények közötti
sorsolás: 2022.10.04. 10:00
• Fődíj sorsolás: 2022.10.04. 10:15

A nyereményjátékban csak olyan Tippmix szelvénnyel lehet
részt venni, amelyet a meghirdetett időtartamban vásároltál minimum 3-as kötésben legalább 5.000 forint értékben.
Interneten (www.tippmix.hu) és lottózóban összeállított fogadásoddal is részt vehetsz a nyereményjátékban. Mérkőzés
előtti és élő fogadásaiddal egyaránt részt vehetsz az akcióban!
A nyereményjátékban nem vesz részt a kombinációs fogadástípus, a V-sport és a tippmixpro.hu oldalon kínált fogadás.
Tippmix fogadószelvényed a nyereményjáték végéig őrizd meg!

HOGYAN TUDHATOD MEG, HOGY NYERTÉL-E?

MEDDIG TART A NYEREMÉNYJÁTÉK?
A nyereményjáték 2022. szeptember 12. 08:00 órától – 2022.
október 2. 24:00 óráig tart 3 szakaszon keresztül:
• Első szakasz feltöltési időszaka: 2022. szeptember 12. hétfő
08:00 – 2022. szeptember 18. vasárnap 24:00 óra között
• Második szakasz feltöltési időszaka: 2022. szeptember 19.
hétfő 00:00 – 2022. szeptember 25. vasárnap 24:00 óra között
• Harmadik szakasz feltöltési időszaka: 2022. szeptember 26.
hétfő 00:00 – 2022. október 2. vasárnap 24:00 óra között

MILYEN NYEREMÉNYEK VÁRNAK RÁD?
• Minden szakaszban 1 db 3.000.000 Ft értékű, valamint
5 db, egyenként 500.000 Ft értékű pénznyeremény kerül
kisorsolásra.
• A nyereményjáték végén pedig 1 db 10.000.000 Ft értékű
pénznyereményt sorsolunk ki.

MIKOR LESZNEK A SORSOLÁSOK?
A feltöltött szelvényszámok automatikusan részt vesznek a
nyereményjáték sorsolásain, amelyre a Szerencsejáték Zrt.
1106 Budapest, Fehér út 10. szám alatti irodaházában, közjegyző jelenlétében, a következő időpontokban kerül sor:

A kisorsolt nyeremények nyertesei automatikusan, e-mailben
kapnak értesítést, továbbá az egyes nyertes szelvényszámok az
azokat feltöltő Nyertesek számára megjelennek a Nyereményjáték oldalára bejelentkezve a „Feltöltött szelvényszámok” között is,
illetve a nyereményjáték oldalán a nyereményjegyzékben.
A nyereményátvétel módjáról és helyéről a Szerencsejáték Zrt. Sorsolási és Rendezvénymenedzsment Osztálya
a regisztráció keretében a nyertesek által megadott telefonszámon és/vagy e-mailben egyeztet a nyertessel.
A nyereményigénylés keretében a nyertesnek át kell
adnia a nyertesként kisorsolt egyedi átvételi számú
Tippmix fogadószelvényt (átvételi igazolást). Amennyiben az átvételi igazolást a játékos a Szerencsejáték Zrt.-nek
egyéb nyeremény igénylése keretében már átadta, akkor
az átvételi igazolás átadását igazoló Nyereményigénylési
lap „B” példányának bemutatásával kezdeményezhető a
nyereményigénylés.
Szerencsejátékban, ezáltal a jelen Tippmix nyereményjátékban 18 év alatti személyek nem vehetnek részt, így nyereményjogosultságot sem szerezhetnek. Nem vehetnek részt
és ezáltal nyereményjogosultságot sem szerezhetnek továbbá a Szerencsejáték Zrt. dolgozói, valamint az értékesítésben személyesen részt vevő vállalkozók és azok terminált
kezelő munkavállalói.
A nyereményhez jutás feltételeit, valamint a nyereményjáték
részletes Részvételi és Játékszabályzatát keresd a nyereményjáték oldalán: www.tippmix.hu/nyeremenyjatek

www.szerencsejatek.hu

