
 

Nyereményjáték szabályzat 

„Én is olvasok” nyereményjátékra vonatkozóan 

 

A szabályzat hatálya 

 
A jelen promóciós szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) LIBRI-BOOKLINE KERESKEDELMI 

ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (székhelye: 1066 Budapest, Nyugati tér 1., 

cégjegyzékszáma: 01-10-044841, adószám: 12921360-2-42) mint a promóció szervezője (a továbbiakban: 

Szervező) adta ki a 2017. szeptember 18. és 2017. október 15. között megrendezésre kerülő „Én is 

olvasok” nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) vonatkozóan. 

 

A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen Játék a NAV Szerencsejáték Felügyeleti Főosztálya 

felé nem bejelentés köteles nyereményjátéknak minősül. 

 

Jelen Játékszabályzat hatálya a Szervező által meghirdetett Játékra terjed ki, valamint azokra a résztvevőkre 

(a továbbiakban: Játékos), akik 2017. szeptember 18. és 2017. október 15. között a jelen Játékhoz tartozó 

https://bookline.hu/enisolvasok weboldalon (a továbbiakban: Én is olvasok weboldal) 

belépnek/regisztrálnak, majd csillagos és rövid szöveges értékelést adnak le online, továbbá mindenkire, 

aki a Játékkal kapcsolatban igényérvényesítéssel vagy kifogással lépne fel. 

 

A Játékos az Én is olvasok weboldalon, a Bookline oldalára való bejelentkezést, új felhasználó esetén 

ingyenes regisztrációt követően, továbbá a weboldalon leadott csillagos és szöveges könyv értékelések 

online beküldését követően automatikusan részt vesz a játékban, és ezzel maradéktalanul elfogadja a jelen 

Játékszabályzat feltételeit. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Én is olvasok weboldalon történő 

bejelentkezés/regisztráció és a weboldalon leadott könyv értékelés online beküldése előtt az ő kötelessége 

előzetesen tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására kötelezettségek 

keletkeztetése vagy előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. Amennyiben a Játékos a jelen 

Játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a 

Játékban nem jogosult részt venni, és a Szervező jogosult az ilyen Játékost saját döntése alapján a Játékból 

kizárni. 

 

A Játékban részt vevő személyek 

 

A Játékban azok a természetes személyek vehetnek részt, akik a Szervező által üzemeltetett Én is olvasok 

weboldalon belépnek/regisztrálnak és 2017. szeptember 18. és 2017. október 15.között a weboldalon 

biztosított feltételek mellett, minimum egy csillagos és szöveges könyvértékelést küldenek be online. 

 

Az a személy, aki – a részvételi feltételek elfogadásának időpontjában - a 14. életévét betöltötte, de a 18. 

életévét még nem töltötte be, vagy egyéb okból korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, a 

Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a Nyeremény átvételére és igénybevételére, valamint a 

jelen Játékszabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a törvényes képviselőjével vagy 

gondnokával együtt – elvált szülők esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülővel együtt – jogosult. 

 

Nem vehetnek részt a Játékban a Szervezőnél munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyban álló személyek, a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai, 

megbízottjai és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói. 

 

A Játékban kizárólag magyarországi állandó lakcímmel vagy magyarországi tartózkodási hellyel 

rendelkező személyek vehetnek részt. 

 

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 vélemények törlésére, és hogy 

a kizárásra okot adó eseteket saját belátása szerint bírálja el. 

 

A Játék lebonyolításának folyamata, jelentkezés és részvétel a Játékban 

 
A Játékos úgy tud részt venni a Játékban, ha az Én is olvasok weboldal felületére belép/regisztrál, 

kiválasztja az értékelni kívánt könyvet/könyveket és 2017. szeptember 18. és 2017. október 15. között a 

weboldalon minimum egy csillagos és szöveges könyvértékelést beküld online. 

 

Csak a teljes egészében, hiánytalanul kitöltött jelentkezéseket áll módjában a Szervezőnek érvényesnek 

tekinteni.  

 

A játékfelület szövegdobozában kizárólag az adott könyv tekintetében releváns, minimum 15 karakteres, 

összefüggő véleményt tekinti a Szervező érvényesnek.  

 

A játékfelület hiánytalan kitöltését követően a Játékos a Publikálom” vagy „Publikálom és megosztom” 

gombok valamelyikének megnyomásával érvényesítheti jelentkezését a sorsolásokra. 

 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy az elküldött értékeléseket és a hozzájuk tartozó véleményeket 

megjeleníti az egyes termékek oldalain. 

 

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az 

adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll 

módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi 

következmény minden esetben a Játékost terheli.  

 

Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a Játék Időtartama alatt, 

illetve a Nyeremény átadása előtt történik, a Játékban a Játékos nem vesz részt, illetve a Nyereményre való 

jogosultságát elveszti. A Nyeremény átadását követően a Játékos nem tehet olyan nyilatkozatot, mely jelen 

Játékszabályzatba foglalt vállalásával ellentétes. 

 

Minden Játékos jogosult több nyeremény sorsolásában is részt venni, viszont csak egy regisztrációval 

jogosult a Játékban részt venni. Egy Játékos több alkalommal is jogosult nyerni a Játékban. A Szervező 

nem köteles ellenőrizni, hogy egy Játékos hány regisztrációval vesz részt a Játékban, ha azonban a 

Szervező megbizonyosodik arról, hogy egy Játékos több regisztrációval vesz részt a Játékban, jogosult a 

Játékost a Játékból kizárni. 

 

 

A Játék időtartama 

 

A Játék kezdő időpontja: 2017. szeptember 18. 00:00 óra  

A Játék záró időpontja: 2017. október 15. 24:00 óra  

 

Nyeremény és sorsolás 

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

Játék weboldalán belépő/regisztráló, és minimum egy csillagos és szöveges könyvértékelést online beküldő 
Játékosok között. A leírásban feltüntetett nyeremények a promóció teljes ideje alatt rendelkezésre állnak. 

 



 

Nyeremények: 

 

1. Koobe Novelbook HD SHINE e-könyvolvasó - hetente 2 db  

2. Bookline bádog bögre – hetente 20 db  

3. Bookline notesz – hetente 20 db  

4. 50% online könyvvásárlási utalvány – hetente 5 db  

5. Vad-Horváth Zoltán, Zundel Rudolf – Food Turck c. könyv – hetente 5 db  

 

 

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

 

2017. szeptember 25. hétfő 09:00 

2017. október 2. hétfő 09:00 

2017. október 9. hétfő 09:00 

2017. október 16. hétfő 09:00 

 

Egy héten több könyvértékelést is beküldhet a Játékos, amivel automatikusan részt vesz az aktuális heti 

sorsoláson. A nyeremények sorsolásán minden Játékos hetente egyszer, hétfőnként vehet részt és ekkor 

jogosult több ajándéktárgy megnyerésére is. 

 

Minden heti sorsoláson 52 db ajándék kerül kisorsolásra.  

 

A Nyeremények kisorsolására a számítógépes nyilvántartás segítségével a regisztrációkor megadott 

adatokból véletlenszerű számgenerálással működő sorsoló programmal kerül sor, random.org, a Szervező 

székhelyén: 1066 Budapest, Nyugati tér 1. Skála irodaház  

 

A Sorsolásra 3 tagból álló sorsolási bizottság előtt kerül sor, melyről jegyzőkönyv készül.  

 

Nyertesek, pótnyertesek és értesítésük, a nyeremények átvétele 

 

A heti Nyeremények Sorsolásán Sorsolásonként 2 darab pótnyertes is kisorsolásra kerül. A pótnyertesek a 

random.org kisorsolás sorrendjében lépnek a nyertesek helyébe, amennyiben a nyertes Játékos a Játékra 

történő regisztrációt követően a Játék regisztráció során megadott e-mail címén nem elérhető, vagy a 

Nyereményről lemond, vagy a Játékból kizárásra kerül, vagy a nyereményről szóló értesítő e-mailben 

jelzett határidőig nem jelentkezik. A pótnyertesre a nyertesre irányadó szabályok vonatkoznak, amennyiben 

a nyertes helyébe lép. 

 

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 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.  

 

A nyeremény akkor kerül postázásra, ha a nyertes 7 naptári napon belül írásban visszaigazolja a 

nyereményről küldött üzenetet. 

 

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, azaz 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 2017. október 31-ig érvényesek és válthatóak be. A kupon beváltásának feltétele, hogy a 

vásárlás összege nem haladhatja meg a bruttó 150 000 Ft-ot. 

 

A nyertesek jogosultak a Nyereményről lemondani legkésőbb a nyeremények sorsolását követő 3 

munkanappal bezárólag a Szervezőnek küldött e-mailben az alábbi e-mail címre: 

marketing@libribookline.hu.   

 

Adatvédelem, személyhez fűződő jogok 

 

A promócióban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a promócióban részt 

vesznek, tudomásul veszik, valamint hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a nyertesek megadott 

elérhetőségét, mint személyes adatot a nyertessel való kapcsolatfelvétel céljából kezelje; nyertesség esetén 

nevüket a Szervező további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a promócióval kapcsolatosan 

nyilvánosságra hozza. A megadott adatok kezelője a Szervező, mint adatkezelő. 

 

Egyéb rendelkezések 

 

A heti nyeremények pénzre át nem válthatók, másra át nem ruházhatók. 

 

A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi 

jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges 

járulék összegét. A Nyeremény után a Szervező a hatályos jogszabályok szerinti adóelőleget megállapítja, 

levonja, és megfizeti.  

 

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 Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Szervező weboldala vagy Facebook 

oldalai technikai okokból időszakosan nem érhető(ek) el. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai 

infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a 

kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn 

kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek 

teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból 

fakadó mindennemű felelősségét kizárja. 

   

A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog. 

 

Az akcióval kapcsolatban, forduljon ügyfélszolgálati munkatársainkhoz, akik készséggel segítenek! 

 

Ügyfélszolgálatunk elérhetősége: info@bookline.hu 

 

 

Budapest, 2017. 09.15. 


