Játékszabályzat - „Vásárolja meg bérletét a MÁV applikációban!”
Jelen játékszabályzat a MÁV-START Zrt. által meghirdetett „Vásárolja meg bérletét a MÁV
applikációban!” játékra vonatkozik.
A játék időtartama
A játék 2019. február 14. 0:00 órától 2020. március 31. 23:59 óráig tart.
Részvételi feltételek
A játékban részt vehet bármely regisztrált, okoseszközzel rendelkező MÁV app felhasználó (a
továbbiakban: Játékos), aki a játékban való részvétellel elismeri, hogy jelen játékszabályzatban
leírtakat elfogadja.
A játékban a MÁV Zrt., valamint leányvállalatainak munkavállalói nem vehetnek részt.
Nyeremény
A játék lezárása után négy darab, egyenként 280 ezer forint értékű, egyéves START Klub VIP kártya
kerül kisorsolásra.
A játék menete
A játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos 2020. február 1. és 2020. március 31. között a MÁV
applikáción vásárolja meg 30 napos 2. osztályú dolgozói vagy tanulói bérletét, és a vásárlás során
keletkezett CIV kódot az erre a célra létrehozott űrlapon 2019. február 14. és 2020. március 31.
között adatai megadásával beküldje.
Egy játékos több kóddal is részt vehet a játékban, amennyiben a játék időtartama alatt több bérletet
vásárol.
A nyertes kiválasztása
A játékot az nyeri, aki az űrlap játék kiírásnak megfelelő kitöltésével a játékban való részvételi
szándékát jelzi, és a résztvevők közül a négy nyertes közé kisorsoljuk.
A sorsolás a beérkezett jelentkezésekből véletlenszám generátorral történik, és jegyzőkönyv készül
róla.
A Játékost a játék során nevével azonosítjuk, az általa beküldött bérletvásárlási azonosító számmal a
megvásárolt bérletet rendszerünkben ellenőrizzük.
A játék időtartamának végén weboldalunkon megnevezzük a nyerteseket, illetve telefonon és emailben is értesítjük őket, és egyeztetjük velük a nyeremény átvételének részleteit.
Amennyiben a fentiekben leírt kapcsolatfelvétel meghiúsul 2020. április 17-ig, akkor a Nyertes a
nyereményhez fűződő jogát elveszíti. Ebben az esetben a nyeremény a soron következő pótjátékosra
száll át.

A nyeremény felhasználási feltételei
A Nyertes a nyereményt csak akkor veheti át, ha a kiírásnak megfelelően a MÁV appban vásárolt, a
játékba való jelentkezés során megadott azonosító számú bérletét személyesen (a MÁV
applikációban) bemutatja a nyeremény átvételekor. A nyeremény nyertesenként egy darab, összesen
négy darab START Klub VIP kártya, mely korlátlan számú, díjmentes utazást biztosít belföldön,
minden kocsiosztályon, bármely vonatnemen. A nyereményt képező START Klub VIP kártyáról
bővebb információt honlapunkon olvashat.
A nyeremény átvétele
A nyereményt a Nyertes személyesen veheti át előre egyeztetett helyszínen és időpontban.

