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ÁLTALÁNOS RÉSZ

Általános rendelkezések
A Nyugtalotto sorsolásos játék szervezője a Nyugtalotto Kft. („Szervező”)
Székhely: 1133 Budapest, Dráva utca 5/A
Cégjegyzékszám: 01-09-186679
Adószám: 24866835-2-41
A játék online, a www.nyugtalotto.hu weboldalon érhető el.
A Nyugtalotto játékban részt vevő személyek, és a játékra jelentkező személyek valamint a Szervező
kapcsolatára a jogszabályokon kívül, jelen Játékszabályzatban foglaltak az irányadóak. A Nyugtalotto
játék résztvevői a Játékszabályzat rendelkezéseit a játékba való belépéssel elfogadják, magukra nézve
kötelezőnek ismerik el.
Jelen játékszabályzat a Nyugtalotto weboldalon szervezett egyéb sorsolásokra vonatkozik. Az egyéb
sorsolásokra vonatkozó értelmezések és alapszabályok megegyeznek a
Nyugtalotto játék szabályaival, amely elérhető itt:
https://nyugtalotto.hu/dokumentum/140/NYUGTALOTTO_Jatekszabalyzat_20180814_v2.pdf , ezért
ezen szabályzat csak az azoktól eltérő, kifejezetten az egyéb sorsolásokra vonatkozó szabályokat
tartalmazza.

AZ ÚJ JÁTÉKOSOK KÖZT SZERVEZETT SORSOLÁS

A sorsoláson való részvétel ingyenes. A sorsolásra havonta kerül sor, minden hónap első szerdáján. A
sorsoláson 1 nyertes kisorsolására kerül sor. Tartaléknyertesek nem kerülnek kisorsolásra.
Leválogatjuk az adott hónapban regisztrált új játékosokat.
Ezen a sorsoláson, minden olyan Nyugtalotto játékos részt vesz, aki a sorsolást megelőző hónapban
regisztrált és legalább egy érvényes bizonylatot (nyereményszelvényt) feltöltött. A játékosok közül
véletlenszerűen kiválasztva kerül kisorsolásra a nyertes.
A kisorsolt játékos sorsolási időtartam alatt (regisztráció dátuma és a sorsolást megelőző hónap vége
között) feltöltött bizonylatai közül kerül véletlenszerűen kiválasztva kisorsolásra a nyertes nyugta.
A sorsolás bizottság előtt történik. A sorsolást egy, a Játék szervezőjének birtokában lévő számítógépes
rendszer végzi.
A sorsolás eredménye megtekinthető a „Nyertesek” oldalon. A játékosok ellenőrizhetik saját
bizonylataikat a „Bizonylataim” oldalon, ahol a nyertes bizonylatok kijelölésre kerülnek.
A nyereményre jogosult személy, a nyertes bizonylatot feltöltő játékos. A nyeremény összege
megegyezik a kisorsolt nyugta összegével, vagy minimum 5 ezer, maximum 20 ezer forint lehet.

BÓNUSZPONT SORSOLÁS

A sorsoláson való részvétel ingyenes. A sorsolásra havonta kerül sor, minden hónap utolsó szerdáján.
A sorsoláson 3 nyertes kisorsolására kerül sor. Tartaléknyertesek nem kerülnek kisorsolásra.
Ezen a sorsoláson, minden olyan Nyugtalotto játékos részt vesz, aki a sorsolás hónapjának első napja
és sorsolást megelőző hét utolsó napja között érvényes bizonylatot (nyereményszelvényt)töltött fel.
A sorsolási időtartam alatt (a sorsolás hónapjának első napja és sorsolást megelőző hét utolsó napja
között) feltöltött bizonylatok közül kerülnek véletlenszerűen kiválasztva kisorsolásra a nyertes nyugták.
A sorsolás bizottság előtt történik. A sorsolást egy, a Játék szervezőjének birtokában lévő számítógépes
rendszer végzi.
A sorsolás eredménye megtekinthető a „Nyertesek” oldalon. A játékosok ellenőrizhetik saját
bizonylataikat a „Bizonylataim” oldalon, ahol a nyertes bizonylatok megjelölésre kerülnek.

A nyereményre jogosult személy, a nyertes bizonylatot feltöltő játékos. A nyeremény összege a
kisorsolt nyugta feltöltőjének a sorsolás időpontjában meglévő bónuszpontja tizedével megegyező
összeg, vagy minimum 5 ezer, maximum 20 ezer forint.

NYEREMÉNYEK ÁTADÁS/ÁTVÉTELE

A Nyugtalotto általános játékszabályzata alapján:
https://nyugtalotto.hu/dokumentum/140/NYUGTALOTTO_Jatekszabalyzat_20180814_v2.pdf

ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
A
Nyugtalotto
adatkezelésre
vonatkozó
https://nyugtalotto.hu/cikk/2/Adatvedelem

Budapest, 2018.09.20.
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