A „Üdvözlő Bónusz” elnevezésű Tippmixpro Bónusz
kampány
Részvételi- és Játékszabályzata
1. Szervezés és lebonyolítás
A Bónusz kampány szervezője: a Szerencsejáték Zrt. (székhely: 1015 Budapest, Csalogány utca 30-32.,
cégjegyzékszám: 01-10-041628, adószám: 10580204244; továbbiakban: "Szervező"), amely a jelen
Részvételi- és Játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.
A Bónusz kampány időtartama alatt jelen Részvételi- és Játékszabályzat hozzáférhető minden Fogadó
számára a Tippmixpro weboldalán (www.tippmixpro.hu) a Promóciók / Aktuális / Üdvözlő Bónusz menüpont
alatt. A Szervező a Bónusz kampány teljes időtartamától kezdődően biztosítja a Szabályzat folyamatos
elérhetőségét.

2. A Bónusz kampány időtartama
A Bónusz kampány teljes időtartama: 2020. február 18. 00:00 óra és 2020. február 26. 23:59 óra között.

3. A Játék lényege, a részvétel feltételei, a részvétel módja
A Bónusz kampány indulásától 2020. február 18. 00:00 és 2020. február 26. 23:59 között regisztrációs első
fogadási bónusz ajánlatot hirdet meg a Szervező a Tippmixpro weboldalán, amely kizárólag olyan
Fogadóknak szól, akik még korábban nem rendelkeztek a Szerencsejáték Zrt. elektronikus játék és fogadási
rendszerében teljes regisztrációval.
Az ajánlat értelmében, akik a www.tippmixpro.hu oldalon vagy a Szerencsejáték Zrt. internetes fogadási
oldalán (bet.szerencsejatek.hu) keresztül 2020. február 18. 00:00 és 2020. február 26. 23:59 között
regisztrál és a feltételeknek megfelelően fogad a www.tippmixpro.hu oldalon, akkor bónusz
egyenlegfeltöltést kap.
A kampányban a Fogadó a regisztrációját követő első fogadásával vesz részt, melyet a kampány időszak alatt
tesz meg. A fogadáson lévő kimenetelek közül legalább egynek el kell érnie az 1,40-es oddsot. A
kimenetelekhez tartozó oddsok minden kimenetel mellett külön-külön kerülnek feltüntetésre.
A Fogadó az alábbi bónuszra jogosult az akció időtartama alatt megjátszott, feltételeknek megfelelő fogadásai
alapján:
2020.02.18 - 2020.02.26. között a feltételeknek megfelelő
első fogadás értéke a tippmixpro.hu oldalon
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Amennyiben a Fogadó első megjátszott fogadószelvényén több fogadás is szerepel, akkor azok közül a
legnagyobb téttel rendelkezőt tekinti a Szervező az első fogadásnak. Ha az első megjátszott
fogadószelvényen több fogadás holtversenyben rendelkezik a legmagasabb téttel, akkor az a fogadás
számít elsőnek, amelyik a legmagasabb szorzójú eseményt tartalmazza.
A Szerencsejáték Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációs első fogadási bónusz ajánlatát
módosítsa, felfüggessze, illetve a Bónusz kampány ideje alatt bármikor újra meghirdesse, amennyiben az
ezekről szóló értesítést közzéteszi a www.tippmixpro.hu weboldalon. A feltételek módosítása, illetve
megváltoztatása a Bónusz kampányban résztvevőket hátrányosan nem érintheti.
Szerencsejátékban, ezáltal a jelen Bónusz kampányban 18 év alatti személyek nem vehetnek részt és bónusz
feltöltés jogosultságot sem szerezhetnek.

4. A feltételeket teljesítők értesítése és bónusz feltöltések
A bónusz feltöltések készpénzre vagy más nyereményre nem válthatóak.
Az ajánlat keretében a fogadó egyenlegére feltöltött bónusz összeg csak sportfogadásra, vagy egyéb online
szerencsejátékra fordítható.
A bónuszt legkésőbb az ajánlat lezárását követő 5 munkanapon belül kerül jóváírásra a Fogadók belső
egyenlegén. Az összeg automatikusan kerül jóváírásra, így azt nem szükséges igényelni.
Amennyiben az ajánlat keretében érintett Fogadó teljesíti az akció feltételeit és bónusz összeg jóváírásra
jogosult, de az ajánlat időszakán belül, vagy az ajánlat lezárást követő 5 munkanapon belül önkizárást
kezdeményez, a szervező jogosult a jóváírás teljesítését megtagadni.
Ez az ajánlat nem vonható össze más bónusszal/ajánlattal.
A bónusz feltöltések jóváírásának tényéről a nyertesek a Szerencsejáték Zrt. internetes játék- és fogadási
rendszerében nyilvántartott e-mail címükre küldött levélben kapnak értesítést.

5. Általános szabályok
A Szerencsejáték Zrt. promócióiban szigorúan csak azok a Fogadók vehetnek részt, akiknek kizárólag egy
regisztrációjuk van. Ennek ellenőrzésére és azonosítására a Szerencsejáték Zrt. számos belső rendszert
használ. Ezt figyelembe véve fenntartja a jogot, hogy az ajánlatot, vagy az annak felhasználásából elért
nyeremény, illetve bónusz jóváírását a következő esetekben saját hatáskörében visszautasítsa:

•
•
•
•
•

a regisztrációk ugyanarról az IP címről történnek
a regisztrációkban a következő adatok közül legalább egy azonos (e-mail cím, telefonszám,
bankszámlaszám)
ha egy felhasználóhoz több regisztráció tartozik
a részvételi feltételek bármilyen megsértése esetén
bizonyíték arra, hogy Fogadók összejátszanak a fogadások megtételénél/vagy bármilyen egyéb
visszaélést követnek el
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A Szerencsejáték Zrt. promóciói kedvtelésből fogadó Játékosok számára készültek és a Szerencsejáték Zrt.
saját belátása szerint korlátozhatja a Fogadók részvételét.
A Szerencsejáték Zrt. jelen ajánlata kizárólag a szabadidős célú sportfogadóknak és Játékosoknak szól. Ha a
Szervező joggal feltételezi, alapos a gyanú arra, hogy az ajánlatot más célra használják a Fogadók - például,
de nem kizárólag, csalás, összejátszás, kétoldali fogadás -, akkor az ajánlatot külön értesítés nélkül
visszavonja. A döntés meghozatala érdekében a Szerencsejáték Zrt. megvizsgálja a Fogadók fogadási
előzményeit.
Az eredményes együttműködés érdekében fokozottan kell ügyelni a bejelentkezési azonosítók, jelszavak
védelmére és megválasztására, az adatok pontos megadására, ezáltal is csökkentve a visszaélések
lehetőségét.
A Szerencsejáték Zrt. kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a fogadásban való
részvétel során, a fogadási, az informatikai, az adatátvételi és/vagy, kommunikációs rendszerek esetleges
hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért,
veszteségért.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokra és azok érvényesítésére vonatkozó részletes szabályok
megtalálhatóak
a
Szerencsejáték
Zrt.
Általános
Adatkezelési
Tájékoztatójában.
(https://www.tippmixpro.hu/segitunk/adatkezelesi-tajekoztato).

Budapest, 2020. február 18.
Szerencsejáték Zrt.
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