
 

 

 

Kisokos a tombolasorsolásról 
 

 

Ki vehet részt a tombolasorsoláson? 
 

Minden regisztrált felhasználónak lehetősége van arra, hogy részt vegyen minden hónap 
első öt napján megtartott tombolasorsoláson. Ehhez természetesen tombolát kell váltania a 
“Vásártér” menüpont “Nyeremények” címe alatt. (Segítség a tombola vásárláshoz itt.) 
 

 

Milyen fajta tombolák válthatóak? 
 

Minden hónapban több tárgynyeremény, valamint adott számú zsákbamacska (meglepetés 
nyeremény) kerül kisorsolásra. 
 

Amíg az aktuálisan elnyerhető tárgynyereményeket a “Vásártér” menüpont “Nyeremények” 
címe alatt megtalálhatod, a zsákbamacska ajándékairól csak a sorsolást követően tudhatsz 
meg többet. 
 

 

Hol és hogyan válthatsz tombolát? 
 

Az aktuális tombolanyereményeket “Vásártér” menüpont “Nyeremények” címe alatt (segítség 
a felület eléréséhez itt) találhatod, a sorsoláson való részvételhez pedig a kvízek során 
összegyűjtött gyémántokat tudod felhasználni. A sorsolás eredményéről minden résztvevőt 
külön üzenetben tájékoztatunk, ezért érdemes figyelni az e-mail címedet. 
 

 

Meddig válthatsz tombolát? 
 

Ahhoz, hogy részt tudj venni a havi sorsoláson, tomboláidat az adott hónap utolsó napján, 
23:55-ig van lehetőség kiváltani. Ezt követően a rendszer a sorsolás lezárásáig nem 
engedélyez új tombola váltását. 
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Kell-e tombolát váltanod? 
 

Tombolát váltani nem kötelező. Rád van bízva, hogy részt veszel-e a tombolasorsoláson, 
vagy sem, mint ahogy arról is te döntesz, milyen nyereményekre mennyi tombolát szerzel 
be.  
 

Arra azért vigyázz, hogy a beváltható gyémántjaid száma véges, így ha szeretnél például 
igazi faültetésben is részt venni, vagy más extrákat akarsz az avatárodnak vásárolni, 
érdemes átgondolnod, mennyi gyémántot szánsz ezekre. 
 

 

Hogyan sorsoljuk ki a tárgynyereményeket? 
 

A tárgynyereményeket külön-külön sorsoljuk abban a sorrendben, amilyen sorrendben azok 
a “Vásártéren” láthatóak. Mindenki annyi tombolával vesz részt az egyes sorsolásokon, mint 
amennyit az adott nyereményhez kapcsolódóan megvásárolt (így aki egy nyereményre több 
tombolát is váltott, nagyobb esélye lesz azt megnyerni).  
 

Fontos azonban, hogy tombolahúzás során egy játékos csak egy konkrét tárgynyereményt 
nyerhet, függetlenül attól, hogy mennyi tombolát váltott. 
 

 

Hogyan sorsoljuk ki a zsákbamacska ajándékait? 
 

A tárgynyereményeket követően sorsoljuk ki a zsákbamacska ajándékcsomagot. Ebben az 
esetben is mindenki annyi tombolával vesz majd részt a sorsoláson, mint amennyit a 
zsákbamacskához kapcsolódóan megvásárolt, és egy játékos szintén csak egy 
ajándékcsomagot vihet majd haza. 
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