
A 2016. OKTÓBER 17-22. KÖZÖTTI AKCIÓ RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI
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www.szerencsejatek.hu

Játssz 2016. október 17-22. kö zött 
egy szelvényen 875 Ft értékben a 
15 éves Luxoron, és megnyerheted 
a 600 ezer forint napi és a 4 millió 
forint ráadás nyereményt is! 
Az akcióban részt vehetsz terminálon, illetve interneten 
befizetett játékkal is. Az akciós részvételi feltételbe a 
Joker játék értéke nem számít bele.

Az egyes akciós napokon vásárolt, a részvételi felté-
teleknek megfelelő Luxor játékok automatikusan részt 
vesznek:
•  a játékba küldés napjához tartozó napi sorsoláson, 

amelyre a játékba küldés napját közvetlenül követő 
munkanapon kerül sor, és ahol 600 ezer Ft nyere-
mény kerül kisorsolásra,

•   a 2016. október 24-i ráadás sorsoláson is, ahol  
4 millió Ft-ot nyerhet!

Ezért kérjük, átvételi igazolásodat o�rizd meg a rá-
adás sorsolásig!

Mikor tudhatod meg, hogy nyertél-e?
Az akció részvételi feltételeinek megfelelő játék az ér-
tékesítőhelyeken is ellenőriztethető a játék vásárlásá-
hoz tartozó napi sorsolás napján 17 órától, illetve 
a ráadás sorsolás esetében 2016. október 24-én 17 
órától az átvételi igazolás(ok) terminálon történo� 
elleno�rzésekor is megtudhatod, hogy nyertél-e az 
akcióban. Továbbá a nyertes átvételi igazolások azono-
sító száma megtekinthető a www.szerencsejatek.hu honla-
pon, a lottózókban kifüggesztett nyereményjegyzéken, az 
MTVA teletext 874. oldalán, olvashatók a Szerencsemix-
ben, illetve a Sportfogadás 2016. október 26-i számában.  

A részletekről a díjmentesen hívható 06-80-313-313-as 
számon lehet érdeklődni 2016. október 17-25. között hét-
főtől vasárnapig 7-23 óra között.  

Hogyan juthatsz nyereményedhez?
A kisorsolt nyertes játékok birtokosai a nyereményükért 
legkéso�bb az adott sorsolás napját követo� 40 na-
pon belül jelentkezhetnek nyereményigénylési lap 
kitöltésével, valamint
•  a nyertes átvételi igazolás terminálon történo�  

beolvastatásával és leadásával (vagy ha azt a 
játékos a Szerencsejáték Zrt.-nek egyéb nyeremény 
igénylése keretében már átadta, akkor az átvételi iga-
zolás átadását igazoló Nyereményigénylési lap „B” 
példányának bemutatásával),

•  internetes játék esetében az ügyfél-azonosító szám 
megadásával, valamint az elektronikus fogadási 
rendszerben nyilvántartott bankszámlaszám 
igazolására a bankszámlaszerzo�dés vagy 
bank számlakivonat bemutatásával. 

A nyereményigénylés benyújtásának helye:
•  az átvételi igazolással elért nyeremények ese-

tében a Szerencsejáték Zrt. bármely saját lot-
tózójában (lista: www.szerencsejatek.hu/terkep)

•  az elektronikus fogadási rendszerben (inter-
neten) vásárolt játékkal elért bármely összegu� 
nyeremény esetében a 06-1-224-2893-as vagy 
a 06-1-224-2895-ös telefonszámon (H-Cs: 8:00–
16:00, P: 8:00–12:00) történő egyeztetést követő-
en a Sorsolási Osztályon (1106 Budapest, X. kerület,  
Fehér út 10.).

Terminálon feladott akciós játékkal elért nyeremények 
esetében: ha a nyertes első alkalommal az adott sorso-
láshoz tartozó 40 napos jelentkezési/nyeremény- 
igénylési ido�szakon belüli utolsó munkanapon 
vagy ezt követo�  nap(ok)on, de még a 40 napos 
nyereményigénylési/jelentkezési határido�n belül 
olyan értékesítőhelyen jelentkezik, ahonnan már nin-
csen módja ugyanazon a napon a Szerencsejáték Zrt. 
saját lottózójába, illetve a Sorsolási Osztályra eljutni, 
akkor az átvételi igazolás bármely értékesítőhelyen 
terminálon történő beolvastatásával megkezdődik a 
nyereményigénylés. Ebben az esetben a nyertesnek  
 

legkéso�bb a soron következo� elso� munkanapon – 
a fentiekben megadott telefonszámokon történő egyez-
tetés után – a Sorsolási Osztályon (1106 Budapest, 
Fehér út 10.) személyesen kell az átvételi igazolást 
leadnia és a nyeremény kifizetéséhez szükséges 
adatokat megadnia a nyereményigénylési határidőt 
követő 30 napos jogvesztő határidőn belüli nyeremény 
kifizetés érdekében. Amennyiben azonban a nyere-
ményigénylés nem kezdődik meg legkésőbb az adott 
sorsolás napját követő 40. napon, akkor a nyertes je-
lentkezésére és a nyereményigény benyújtására, ezen 
időpontot követően már nincs mód, a nyertes nyere-
ményjogosultságát már nem érvényesítheti! A határ- 
ido� jogveszto�!

A nyereményigényléshez személyazonosságot és az 
állandó lakcímet igazoló okmányok, továbbá az in-
terneten feladott játék esetén a játékos elektronikus fo-
gadási rendszerben megadott bankszámlaszámának 
igazolására a bankszámlaszerződés vagy bankszám-
lakivonat bemutatása.

A nyeremények kizárólag Magyarországon működő 
bank bankfiókjában vezetett forint alapú bankszámlára 
történő átutalással kerülnek kifizetésre. Devizakülföldi 
személy részére a nyeremény kifizetése a mindenko-
ri vonatkozó hatályos jogszabályok alapján történik. 
Külföldi személy számára nyeremény akkor fizethető 
ki/adható át, ha rendelkezik Magyarországon műkö-
dő bankfiókban vezetett, forint alapú bankszámlával  
(a pénznyeremény esetében) és érvényes útlevéllel, 
személyi igazolvánnyal vagy egyéb, a személyazonos-
ságot egyértelműen igazoló okmánnyal (pl. fényképes, 
kártya formátumú vezetői engedély), illetve az elektro-
nikus fogadási rendszerben vásárolt játékok esetén a 
regisztrációkor megadott (vagy azt követően módosí-
tott) adatokat igazolja. 

A sorsolásokra a Szerencsejáték Zrt. 1106 Budapest, 
X. kerület, Fehér út 10. alatti irodaházában, közjegyző 
jelenlétében kerül sor.
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2016. október 17-22.

Luxor 600 ezer Ft 600 ezer Ft 600 ezer Ft 600 ezer Ft 600 ezer Ft 600 ezer Ft 4 millió Ft

Sorsolás napja: 2016. okt. 18. 2016. okt. 19. 2016. okt. 20. 2016. okt. 21. 2016. okt. 24. 2016. okt. 24. 2016. október 24.


