
 

 

Játékszabályzat 

Bookline „elsőmondat” promócióhoz 

 

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 14/A. § (1) d) alpontjában foglaltakra 
tekintettel, jelen szabályzat tartalmazza a tájékoztatást a nyereményjáték jogi jellegéről, az abban 
való részvétel feltételeiről. 
 

Promóció időtartama:  

A Játék kezdő időpontja: 2018. november 1. 00:00 óra  

A Játék záró időpontja: 2018. december 10. 24:00 óra 

 

A promóció kihirdetője: 

Libri-Bookline Zrt. 

1066 Budapest, Nyugati tér 1. 

Cégjegyzékszám: 01-10-044841 

Adószám: 12921360-2-42 

Székhely: 1066 Budapest, Nyugati tér 1.  

Postai címe (hivatalos levelezési címe): 1066 Budapest, Nyugati  tér 1. 

Honlapjának címe: www.bookline.hu  

(továbbiakban a “Szervező”). 

A promóció részletei és a promóciós szabályzat a www.bookline.hu/elsomondat internetes címen 

érhető el. Ajánlatunk a promóció időtartama alatt érvényes. 

Játékban való részvétel feltételei 

A sorsolásokon való részvétel feltétele, hogy  

1.) a felhasználó a bookline.hu oldal termékkínálatából vásároljon, 

2.) a felhasználó a bookline.hu/elsomondat aloldalon, az erre kijelölt felületen érvényes 

módon elküldje egy tetszőlegesen kiválasztott könyv első mondatát. 

A 1.) és 2.) feltétel teljesítése nem sorrendhez kötött, a játékos a két feltétel teljesülésének 

pillanatában felkínált nyeremény sorsolásában vesz részt.  

- A játékban kizárólag az oldalon regisztrált, 14. életévüket betöltött felhasználók vehetnek részt a 

belépést követően. A 18. életévüket be nem töltött felhasználók csak szülői (törvényes képviselő) 

hozzájárulással vehetnek részt a játékban. 

- Csak a teljes egészében, hiánytalanul kitöltött jelentkezéseket áll módunkban érvényesnek 

tekinteni. 

- A játékfelület „Az én első mondatom” szövegdobozában kizárólag az adott könyv tekintetében 

releváns első mondatot tekintjük érvényesnek. 

- A játékfelület hiánytalan kitöltését követően a felhasználó az „Elküld” gomb megnyomásával 

érvényesítheti jelentkezését a sorsolásokra. 

- Egy játékos többször is játszhat, de a heti nyereménysorsolásában egy játékos csak egyszer vehet 

részt. 

http://www.bookline.hu/
http://www.bookline.hu/elsomondat


 

 

- A Bookline fenntartja a jogot, hogy az elküldött mondatokat felhasználónévvel együtt megjeleníti az 

egyes termékek oldalain. 

- A játékos vállalja, hogy kizárólag olyan mondatokat küldd el a játékba, amelyek másokat emberi 

méltóságukban semmilyen tekintetben nem sértenek meg. Jelen szabály megsértése azonnal kizárást 

von maga után.  

- Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék bármely szakaszában a Játékból, a Sorsolásból kizárja azt a 

Játékost, vagy a Játékos kisorsolása esetén a Nyeremény átadását megtagadja annak a Játékosnak, 

továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást 

kezdeményezzen) azzal a Játékossal szemben, aki: 

a. a Játék menetének befolyásolásával, weboldalának feltörésével, vagy egyéb, nem 

tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni, 

b. más Játékos vagy személy regisztrációs adataival (pl. E-mail cím) visszaél; 

c. a Játék tisztességes lebonyolítását bármilyen módon veszélyezteti. 

 

A Szervező fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő mondatok törlésére, és 

hogy a kizárásra okot adó eseteket saját belátása szerint bírálja el. 

 

 

Nyeremény és sorsolás, nyeremény átvétele: 

 

 

A sorsolás helyszíne: 1066 Budapest, Nyugati tér 1.  

A sorsolás módja: online a random.org felület használatával történik.  

 

A Játék során Nyereményként az alább felsorolt tételek kerülnek kisorsolásra a Játék időtartama alatt 

a Játék weboldalán belépő/regisztráló, és bármilyen mű első mondatát beküldő Játékosok között. A 

leírásban feltüntetett nyeremények a promóció teljes ideje alatt rendelkezésre állnak. 

 

Nyeremények: 

 

 Koobe Novelbook HD SHINE e-könyvolvasó - hetente 1 db  

 Bookline bádog bögre készlet – hetente 1 db  

 50% online könyvvásárlási utalvány (kupon) – hetente 1 db  

 Bookline Könyvcsomag (4 db, 2018-ban megjelent Bookline könyvet tartalmaz)–hetente 1 db  

 

A Nyeremények hetente kerülnek kisorsolásra a Játékosok között a következő időpontokban: 

 

 2018. november 12. hétfő 10:00 

 2018. november 19. hétfő 10:00 

 2018. november 26. hétfő 10:00 

 2018. december 3. hétfő 10:00 

 2018. december 10. hétfő 10:00 
 

 



 

 

A nyertesek listáját a www.bookline.hu/nyertesek oldalon tesszük elérhetővé, valamint a 

regisztrációkor megadott e-mail címen, e-mail-ben értesítjük a Nyereményről.  

 

A heti nyereményről e-mailben tájékoztatjuk a nyerteseket. A heti nyereményt/nyereményeket a 

Szervező a nyertes Játékosnak postai úton juttatja el, vagy a Játékos személyesen is átveheti a 

nyereményt/nyereményeket, a Szervezővel előzetesen emailben egyeztetett időpontban, a szállítási 

címének megadásával/visszaigazolásával, a Szervező székhelyén: 1066 Budapest, Nyugati tér 1. Skála 

irodaház 4. em., kivéve az online könyvvásárlási utalványt, melynek kiküldése és beváltása online 

történik 

Az online könyvvásárlási utalvány kizárólag a bookline.hu felületein váltható be, a kedvezmény az 

oldalon feltüntetett listaárra vonatkozik, más akcióval (bookline.hu alapkedvezménnyel sem) össze 

nem vonható. A vásárlási kedvezmény csak új könyvekre érvényes, antikvár és e-book termékekre 

nem váltható be. 

 

Az online könyvvásárlási utalvány, azaz kupon használatának, beváltásának folyamata a következő: 

 

- Az email értesítőt követően a nyertesnek kosárba kell tennie a megvásárolni kívánt termékeket. 

- A könyvek kiválasztása után emailben kell jelentkezni az 50 % kedvezményre jogosító kuponkódért.  

- A szervező szintén emailben megküldi nyertes Játékosnak az online beváltható kuponkódot, mely 

csak a visszajelzéskor a kosárban szereplő termékek megvásárlásához érvényes.  

 

A kuponok 2018. december 31-ig érvényesek és válthatóak be. Egy kupon beváltásának feltétele, 

hogy a vásárlás összege nem haladhatja meg a bruttó 100 000 Ft-ot. 

 

Új jogosult: 

A Nyeremények sorsolásán 2 darab pótnyertes („Új  jogosult”) is kisorsolásra kerül. Az Új jogosultak a 

kisorsolás sorrendjében lépnek a nyertesek helyébe, ha a nyertes Játékos a játékra történő 

regisztrációt követően a Játék regisztráció során megadott e-mail címén nem elérhető, tehát 7. 

naptári napon belül nem igazolja vissza a nyereményről küldött üzenetet, vagy a Nyereményről 

lemond, vagy a Játékból kizárásra kerül. A pótnyertesre a nyertesre irányadó szabályok vonatkoznak, 

ha a nyertes helyébe lép. Ha a nyertes a nyereményt átvette, a pótnyertesek adatait a Szervező törli.  

A promóció ideje a fenti esetekben sem lépheti túl 2018. december 10. napját. Az új jogosultak 

meghatározása is csak 2018. december 16. 24:00 óráig véglegesített, a részvételi feltételeknek 

megfelelő vásárlások alapján történhet. A fenti időpontot követő vásárlások a promócióban nem 

vesznek részt. 

 

Vegyes rendelkezések: 

A nyeremények nem visszaválthatók és nem cserélhetők készpénzre vagy más nyereményre, illetve 

másra nem ruházhatók át. 



 

 

A promócióban nem vehetnek részt a Libri-Bookline Zrt. alkalmazottai, valamint azok Ptk. 8:1. § (1) 

bekezdés szerinti közeli hozzátartozói, továbbá egyéb más személy, aki a promóció lebonyolításával 

bármilyen kapcsolatban van. 

Szervező a jelen Játékszabályzat és a játék menetének vagy a játék bármely részletére kiterjedő 

egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan 

magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, 

hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból 

kizárja. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja. 

A regisztrációkor megadott vásárlói személyes adatok valósak. 

Vis maior esetén, vagy ha a körülmények ezt megkövetelik, a szervező fenntartja magának a jogot a 

felajánlott nyeremények más, azonos értékű nyereményekkel történő helyettesítésére. 

A Szervező a promóció feltételeit illetően a változtatás jogát fenntartja. A Kihirdető az esetleges 

változtatásokról a vásárlókat a www.bookline.hu/elsomondat internetes címen haladéktalanul 

értesíti. 

A jelen játékszabályzatra és annak alapján lebonyolított nyereményjátékra a magyar jog az irányadó. 
 
Amennyiben kérdése merülne fel az akcióval kapcsolatban, kérjük, forduljon munkatársainkhoz, akik 

készséggel segítenek! 

 

Ügyfélszolgálatunk elérhetősége: info@bookline.hu  

 

Kellemes vásárlást kívánunk! 

Libri-Bookline Zrt. 

1066 Budapest, Nyugati tér 1. 

Budapest, 2018. november 1. 

 

mailto:info@bookline.hu

