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Nyereményakció 

Játssz és nyerj egy csodálatos 
lóverseny hétvégét egy francia 
kastélyszállóba a Kincsem+ TUTI-val! 

Gyűjtsön össze 3 darab nyeretlen, 2017. április 24. – 2017. május 
31. között vásárolt Kincsem+, vagy Kincsem+ TUTI
fogadószelvényt, regisztráljon a www.lovifogadas.hu oldalon és
pályázzon az akciós nyereményekért!

A játékban azok a fogadók vehetnek részt, akik a játék időtartama 
alatt Kincsem+ játékra fogadást kötöttek, rendelkeznek 3 db 
érvényes fogadószelvénnyel, és azok sorszámát valamint 
személyes adataikat, elérhetőségüket regisztrálják a 
www.lovifogadas.hu honlapon az erre a célra kialakított 
regisztrációs lapon. A www.lovifogadas.hu oldalon kitöltött 
regisztrációs lap egyúttal a jelen hirdetményben szereplő 
játékszabályok elfogadását is jelenti. 

Akció időtartama 
2017. április 24. – 2017. május 31. A nyeremény akcióban 
kizárólag ebben az időszakban játékba küldött játékszelvények 
vehetnek részt. 

Pályázás módja 
A vásárlók a www.lovifogadas.hu honlapon az AKCIÓK menüpont 
alatt tudják rögzíteni pályázataikat. A pályázatok rögzítésének 
első lépése, hogy vásárló személyes adataival regisztráljon a 
honlapon, majd adja meg a nyeretlen Kincsem+ , vagy Kincsem+ 
TUTI fogadószelvényeinek azonosító számát. Egy érvényes 
pályázathoz három különböző Kincsem+, vagy Kincsem+ TUTI 
fogadszelvény azonosítót kell rögzíteni. Egy vásárló több 
pályázatot is rögzíthet, ha a pályázati feltételeket többszörösen 
teljesíti, így a sorsoláson akár több nyereményre is jogosult lehet. 

A személyes adatok rögzítése során fel kell tüntetni a pályázó 
személyazonosságot igazoló okmányaiban (pl. személyi 
igazolvány, útlevél) szereplő nevét, a lakcímkártyán vagy 
személyazonosító igazolványban szereplő lakcímét (emelet és 
ajtószámmal), valamint – ha ettől eltér – levelezési címét, illetve 
e-mail címét és telefonszámát. A pályázatokat folyamatosan, de
legkésőbb 2017. június 2-ig lehet rögzíteni a www.lovifogadas.hu
oldalon.

A pályázatokhoz regisztrált fogadószelvények más akcióban nem 
vehetnek részt. A regisztrált fogadószelvényeket a pályázók 
kötelesek megőrizni, és szükség esetén ezzel igazolni 
jogosultságukat az akciós nyereményekre. 

Sorsolás 
A nyilvános sorsolásra 2017. június 4-én, vasárnap 15:00 és 
17:00 között a Kincsem Parkban (1101 Budapest, Albertirsai út 2-
4.) Sorsolási Bizottság és közjegyző jelenlétében kerül sor. 

Akciós nyeremények 
Nyeremények a kisorsolásuk sorrendjében: 

 1 darab főnyeremény: csodálatos hétvége Chantilly-ban,
egy francia kastélyban, két fő részére repülős utazással,
teljes ellátással, programokkal

 10 db egyenként 100.000 Ft értékű és
 10 db egyenként 50.000 Ft értékű pénznyeremény (banki

átutalás).

A fenti pénznyeremények nettó összegnek minősülnek, a 
személyi jövedelemadót a szervező fizeti meg. 

A sorsoláson először 21 pályázatot, majd 10 tartalék pályázatot 
sorsolunk ki. Amennyiben a kisorsolt pályázat nem érvényes, a 
tartalékként kisorsolt pályázatok a kisorsolásuk sorrendjében 
lépnek az érvénytelen pályázatok helyére. 

A nyereményjegyzék a sorsolást követő 10 napon belül 
elérhetővé válik a www.lovifogadas.hu honlapon. Azok a 
nyertesek, akik megadták e-mail címüket, e-mailben kapnak 
értesítést. Azokat a nyerteseket, akik e-mail címet nem adtak 
meg, postai úton értesítjük nyereményükről. 

A nyereményátvétel határideje: 

 a pénznyeremények esetén  2017. szeptember 4.,

 a főnyeremény, a két fős Chantilly-i utazás esetén
2017. június 17.

A nyeremények kifizetése kizárólag Magyarországon működő 
bank bankfiókjában nyitott forint alapú bankszámlára való 
átutalással történik. A pályázás a vásárló felelőssége, és 
pályázásával tudomásul veszi, hogy a Magyar 
Lóversenyfogadást-szervező Kft. nyilvánosságra hozhatja a 
nyertes pályázó nevét és a pályázaton megadott lakóhely (csak a 
település)  nevét, Budapest esetén a kerületet is. 

Érvénytelen az a pályázat: 
• amelyen a fogadószelvény sorszámok nem valós fogadási
szelvény sorszámok, vagy az pontatlanul kerül rögzítésre,
• amelyen a név nem természetes személyt vagy nem egy
személyt jelöl,
• amely a pályázás módjánál megadott határidőn túl kerül
rögzítésre, továbbá
• amely nem tartalmazza az akció részvételi feltételeinek
megfelelő típusú, darabszámú és dátumú fogadószelvény
sorszámokat.

Az akcióban nem vehetnek részt és ezáltal 
nyereményjogosultságot sem szerezhetnek a Magyar 
Lóversenyfogadást-szervező Kft. dolgozói, az értékesítésben 
személyesen részt vevő terminálkezelők. Szerencsejátékban 18 
éven aluli személyek nem vehetnek részt, így nem is 
pályázhatnak, nyereményre nem jogosultak. 

Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. 


