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Mi a Nyomozz Velünk mobil játék és miben különbözik a többi piacon lévőtől? 

Ez az applikáció játékosított formában segít felfedezni egy helyszín értékeit. Nem csak szórakozást, hanem 
ismeretszerzést, valódi flow élményt is kínálunk, és emiatt a komoly játék (angol: serious game) kategóriába 
soroljuk. Ami pedig újdonság a játékunkban, az a kiterjesztett valóság alkalmazása. A városi játékaink kültéren 
futnak. Kontakmentes, és biztonságos lejátszást biztosítunk, mert sem a játék megkezdésekor, sem közben nem 
kell betérnetek zárt térbe. 

  

Mi a kiterjesztett valóság (angolul Augmented Reality, AR)? 

Segítségével egy okos eszköz (mobil, tablet) kameráján  keresztül  látott  élő képet  a 
szoftver  egy  más  virtuális  tartalommal, fotókkal, animációkkal  egészíti  ki, így  lényegében  képesek  vagyunk 
a valós világhoz virtuális  képeket, 3D-s  modelleket, vagy feladatokat hozzárendelni. A legismertebb ilyen játék 

a Pokémon Go, de persze mi nem fogunk Pokémon figurák után futkosni 🙂 

  

Kiknek ajánlható a Nyomozz velünk? 

Bárkinek, aki szeret játszani, felfedezni új helyszíneket, közben logikai fejtörőket megoldani és a természetet, 
kirándulásokat, könnyebb túrákat, városnézést, városi sétákat is élvezi. 

  

Milyen korosztálynak javasolt a Nyomozz velünk? 

Gyakorlatilag bármely korosztálynak, 5-99 éves korig. Egy óvodás a megfejtésekben nyilván nem tud teljes 
intenzitással részt venni, de a játékkal járó izgalmak abszolút megérinthetik. A szép helyek, gyönyörű környezet 
mindenképpen magukkal ragadhatják. 

  

Mennyire nehezek a feladatok? 

A játék nem igényel lexikális tudást. Igyekeztünk úgy összeállítani a feladatokat, hogy az útvonalat végigjárva 
bárki megtalálja a szükséges információkat, kulcsokat, miközben játékosan tanulhat, új ismereteket szerezhet. 

  

Fizikailag mennyire megerőltetőek a Nyomozz velünk túrái? 

Játékaink nagy része könnyű séta formájában teljesíthető, nem több, mint 2-3 óra alatt. Minden játékunknál 
jelezzük a nehézségi fokot. 

  

Hány személynek érdemes részt venni a játékban? 

Az ideális létszám 2-5 személy, de akár egyedülállók számára is ajánljuk! Minél többen vagytok, annál 
izgalmasabb a játék, hiszen közben kooperálhattok, összekovácsolhatja a csapatot! Nagyobb létszám esetén 
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azonban érdemes több csapatra osztva versenyezni, hiszen 5 főnél többen nem nagyon tudtok hozzáférni a 
mobil képernyőn megjelenő információkhoz. Viszont a csapatjátékok nem vásárolhatók meg közvetlenül a 
honlapunkról, csak előzetes egyeztetést követően indíthatók, mert részünkről is előkészítést igényelnek. Hívd 
D.Varga Tamást a 06 20 9441 207-es számon, vagy írj egy emailt a hello@nyomozzvelunk.hu címre. 

További részletek itt >>> 

  

Milyen eszközökre lesz szükségünk? 

Három évesnél nem régebben vásárolt mobiltelefon vagy tablet mindenképpen legyen nálatok, ez 
elengedhetetlen, hiszen arra tudjátok letölteni az applikációt, és a játék adatcsomagját a megvásárlást követően. 
Játékaink GPS és AR (kiterjesztett valóság) alapúak, emiatt az applikáció indításakor engedélyezni kell a 
hozzáférést a tartózkodási helyhez és a fényképezőgéphez. A teljes élményt csak az Android 5.0 és iOS 12.3.1 
vagy magasabb szoftververziójú eszközökön lehet elérni. 

  

Hány mobil-eszközre tölthetőek le a Nyomozz Velünk játékai? 

Egy vásárlás egy mobil-eszközhöz kötődik, de ha netán lemerülne az aksi, akkor a regisztrációs adatokkal egy 
másik eszközön folytatható a játék a megszakítási ponttól abban az esetben, ha az adatok élő 
internetkapcsolattal feltöltődtek a szerverünkre a korábbi eszközről. Tehát ezért is fontos, hogy regisztrálj a játék 
letöltését követően. Végső esetben használd az applikáción belüli Segélyhívót és adminisztrátoraink mindent 
megtesznek, hogy segítséget nyújtsanak bármi, a játék közben felmerülő probléma megoldásában. 

Tartalék akkumulátor nem szükséges, de azért a töltöttség legyen legalább 70%-os. 

  

Szükséges-e folyamatos adatkapcsolat a játék során? 

Mindenképpen hasznos, ha a lejátszás során online vagy, mert így látjuk az előrehaladásodat, és könnyebben 
tudunk segíteni, ha szükséges. Az ingyenes keretalkalmazást és játék végigjátszásához szükséges adatokat 
még otthon WIFI kapcsolaton keresztül tudod majd letölteni. 

A keretalkalmazás mérete Android rendszeren 36 MB, iOS rendszeren 45-50 MB. 
A játékok adatcsomagjának mérete átlagosan 70 MB. 
A lejátszás során felhasznált mobil adat átlagosan 20-40 MB. 

  

Honnan indulnak a Nyomozz Velünk játékai? 

Az applikáció letöltését követően ismerhetitek meg a pontos útvonalat az adott helyszínhez. Honlapunkon 
minden játékunk ismertetésénél megtaláljátok a kiindulási pontot. 

  

Van időkorlát a Nyomozz Velünk játékaiban? 

mailto:hello@nyomozzvelunk.hu
https://nyomozzvelunk.hu/mobil_jatek_kategoria/kreativ-csapatjatekok/
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A legtöbb játékban és feladatban nincs időkorlát, nincs kényszer. Célunk, hogy jól érezzétek magatokat. Bár 
egyes feladatok megoldása időhöz kötött, hogy ne lustuljatok el. De vannak olyan adrenalin növelő játékaink is, 
amelyeknek minden feladata időkorlátos, honlapunkon ezt is jelezzük. 

Mi történik, ha adott napon, amikor elkezdjük a játékot, nem tudjuk befejezni? 

Semmi gond. A letöltött applikáció addig érvényes, ameddig minden feladatot meg nem oldottatok és a játék 
végére nem értek. 

  

Hányszor lehet lejátszani az egyes játékokat? 

A megvásárlást követően kapott egyedi kóddal minden játékot csak egyszer tudtok végigjátszani. A játék elévül 
amikor megtaláltátok és beírjátok a megoldást az utolsó lépésnél. Ezt követően újabb játékos már nem tudja 
lejátszani ugyanazzal a kóddal. 

  

Mi történik, ha eltévedünk vagy elakadunk? 

A Nyomozz Velünk játékai GPS-alapúak, eltévedni ezért nagyon nehéz lenne. De természetesen a biztonság a 
legfontosabb számunkra is, ezért az applikáción belül lehetőség van az elsősegélyre – ez a Segélyhívó ikonnal 
hívható elő a kezdő képernyőről. A segélyvonalon – +36209441207 – Tamás segít, és válaszol a kérdéseitekre. 

  

Mit tegyek, ha a szövegfelolvasó nem a választott nyelven szólal meg? 

Néhány Android eszközön a szövegfelolvasó nem magyar nyelven szólal meg. Ekkor telepíteni kell a Play 
Áruházból a „Google szövegfelolvasó” (text to speech) alkalmazást, majd a Beállítások > Rendszer (vagy 
Speciális beállítások) > Nyelv és bevitel > Szövegfelolvasó opciói (vagy kimenet) menüben átváltani a „Google 
szövegfelolvasó”-ra. 

Az általunk tesztelt iPhone és iPad eszközökön tesztjeink alapján ilyen akadályba nem ütköztök. 

  

Milyen időpontokban indulnak a Nyomozz Velünk egyéni játékai? 

Bármikor, amikor számotokra kényelmes napközben. Ti döntitek el, mikor indultok, megvásárlás után az 
applikáció teljes mértékben a rendelkezésetekre áll, de az AR funkció tökéletes működésének biztosítása miatt, 
ne napnyugta előtt 2 órával előtt induljatok. A hegyi túrákat sem javasoljuk az éjszakai órákban kezdeni! Emellett 
fő a biztonság, vigyázzatok magatokra és játékos társaitokra forgalmasabb helyeken. 

  

Mit kell tudnunk az adatvédelemről? 

Felhasználóink, játékosaink adatainak védelme kiemelten fontos számunkra, így kidolgoztuk mind a honlapra, 
mind pedig a játék használatára vonatkozó adatvédelmi intézkedéseinket, és javasoljuk, hogy minden 
Felhasználónknak tanulmányozza át ezeket a kezdés előtt. 

tel:+36209441207
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.tts
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A honlappal kapcsolatos adatvédelmi elvek itt olvashatók >>> 

Az applikációval, játékokkal kapcsolatos adatvédelmi iránymutatónk pedig itt olvasható >>> 

  

Meg szeretném ismerni az Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF). Hol találom? 

Minden részletre kiterjedő Általános Szerződési feltételeinket itt olvashatjátok >>> 

  

Mit kínálunk még? 

Az applikáció felhasználási lehetősége a városi felfedező játékon túl nagyon sokrétű: csapatépítés, stratégiai 
játék több tucat résztvevővel, beltéri-kültéri szabadulós játék, céges rendezvények, ismeretnyújtás a vállalatról új 
belépők számára (First Day at Work). 

Ha megtetszik a koncepció és érdeklődnél céges szintű egyedi játék kidolgozása és megvalósítása iránt, akkor 
lépj velünk kapcsolatba, de ezt megelőzően kérjük, hogy olvasd el a részletes ismertetőnket itt >>> 

Hívd D.Varga Tamást a 06 20 9441 207-es számon, vagy írj egy emailt a hello@ar-game.hu címre, vagy 
látogass el az ar-game.hu oldalunkra! 

 

https://nyomozzvelunk.hu/adatvedelem/
https://nyomozzvelunk.hu/adatvedelem/#app
https://nyomozzvelunk.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/
https://nyomozzvelunk.hu/kiterjesztett-valosag-gps-alapu-nyomozos-telefonos-mobil-jatekok/
mailto:hello@ar-game.hu
https://ar-game.hu/

