
 

 

PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT 

A Libri-Bookline Zrt. „Ajándékba küldöm” promóciójához 

  

 

Kihirdető: Libri-Bookline Zrt. 

székhely: 1066 Budapest, Nyugati tér 1. 

cégjegyzékszám: 01-10-044841 

adószám:  12921360-2-42 

 

 

Helyszín és időtartam:  

 

A Kihirdető 2019. november 1. és 30. között („promóciós időtartam”) promóciós kampányt 

szervez, amelyben azok vehetnek részt, akik a kampány ideje alatt rendelnek terméket a 

bookline.hu weboldalon és az „Ajándékba küldöm” funkció használatával a terméket 

ismerőseik részére ajándékként történő kiszállítását kérik. (Az „Ajándékba küldöm” funkciót 

a promóció ideje alatt használók a továbbiakban: „Felhasználók”, vagy „Felhasználó”).  

 

 

Promóciós ajánlat: 

 

A promóciós időtartam alatt a Kihirdető 

 

 

- a bookline.hu weboldalon a bookline.hu/order/cart!view.action aloldalon elérhető 

„Ajándékba küldöm” funkció használata esetén a Felhasználók részére további 

ajándékot biztosít. 

 

Az ajándék Kihirdető termékkörébe tartozik. Az ajándékot a Kihirdető 2019. december 23-án 

a Felhasználónak a rendeléskor megadott e-mail-címre küldi el e-mailben, egyben ott 

határozza meg az ajándék részletes jellemzőit, felhasználhatóságának határidejét. Az ajándék 

az „Ajándékba küldöm” funkció igénybevétele esetén automatikusan jár; felhasználása 

azonban a Felhasználó saját döntésétől függ. 

 

Kihirdető az ajándék felhasználhatósági határidejét megelőzően emlékeztető e-mailt küld a 

Felhasználó részére. 

 

Csak az a Felhasználó kaphat ajándékot a promóció során, akinek az e-mail-címét Kihirdető 

ismeri. 

 

 

Vegyes rendelkezések 
 

A promócióban részt vevő vásárlók részvételükkel minden tekintetben elfogadják a 

promóciós szabályzat rendelkezéseit. 

 



 

 

A promóció kiegészítő adatkezelési tájékoztatójának elérhetősége: 

https://marvin.bline.hu/nimg/Landings/2019/XMAS2019/Bookline_kiegesz%C3%ADto_adat

kezelesi_tajekoztato_2019.pdf 

 

A promócióban részt vevő Felhasználók az azzal kapcsolatos kérdéseiket, illetve a 

lebonyolítással kapcsolatos észrevételeiket a Kihirdető felé a +36 1 235 60 70 telefonszámon, 

illetve a Kihirdető info@bookline.hu e-mail-címére küldött elektronikus levél formájában 

érvényesíthetik.  

 

Az akciós szabályzatban, valamint a promóció kiegészítő adatkezelési tájékozatójában nem 

szabályozott kérdésekre a mindenkor hatályos, magyar jogszabályok az irányadók. 

 

"Az „Ajándékba küldöm” funkció használatának feltételeiről az alábbi oldalon tájékozódhat: 

https://bookline.hu/news/news.action?id=7617. A személyes adatok kezeléséről itt 

tájékozódhat: https://bookline.hu/news/news.action?id=2276. A funkció használatával Ön 

elismeri a felhasználási feltételek és az adatkezelési tájékoztató előzetes elolvasását és 

megértését."  

 

 

Kellemes vásárlást kívánunk! 

 

Budapest, 2019. november 1. 

 

Libri-Bookline Zrt. 
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