Játékszabályzat
A Libri-Bookline Zrt. „A legjobb ajándék” promóciójához

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:
Kezdő időpontja: 2021. november 1. 00:00 óra
Záró időpontja: 2021. december 12. 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/alegjobbajandek internetes
címen érhető el. Ajánlatunk a promóció időtartama alatt érvényes.
Játékban való részvétel feltétele
A sorsolásokon való részvétel feltétele, hogy
1.) a felhasználónak a bookline.hu oldalon bruttó, azaz ÁFA felszámításával együttesen 10.000
Ft értéket elérő, kifizetett, befejezett vásárlása van
- A játékban kizárólag az oldalon regisztrált, 14. életévüket betöltött felhasználók vehetnek részt a
bookline.hu oldalra történő belépést követően. A 18. életévüket be nem töltött felhasználók csak
szülői (törvényes képviselő) hozzájárulással vehetnek részt a játékban.
- Csak a teljes egészében előre Magyar Ft-al kifizetett, befejezett vásárlásokat áll módunkban
érvényesnek tekinteni.
- A játokban csak azok vehetnek részt, akik a nyeremény átvételére belföldi (magyarországi) szállítási
címmel rendelkeznek.
- A vásárlás kifizetésével, és a játékszabályzat, valamint adatkezelési tájékoztató elfogadásával a
felhasználó bekerül a sorsolásba.
- Egy vásárló többször is vásárolhat a bookline.hu oldalon feltüntetett teljes kínálatból.
- 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.
Nyeremény és sorsolás, nyeremény átvétele:
A sorsolás helyszíne: 1066 Budapest, Nyugati tér 1.
A sorsolás módja: online a random.org felület használatával történik.
Nyeremény:
A Játék során Nyereményként az alább felsorolt tételek kerülnek kisorsolásra a Játék időtartama alatt
a Játék weboldalán belépő/regisztráló, és 10.000 Ft-ot kifizetett, vásárlást befejezett vásárlók között.
A leírásban feltüntetett nyeremények a promóció teljes ideje alatt rendelkezésre állnak.
A nyeremény beváltása e-könyvekre nem vonatkozik.
Nyeremények, nyereménycsomag tartalma:
•
•
•

Bookline vászontáska – 1 db
Bookline PIN kitűző – 1 db
Bookline Könyvcsomag (5 db, 2021-ben megjelent könyvet tartalmaz) – 1 db

A Nyeremények a következő időpontokban kerülnek kisorsolásra az előző héten Vásárlók között:
•
•
•
•
•
•

2021. november 8. hétfő 10:00
2021. november 15. hétfő 10:00
2021. november 22. hétfő 10:00
2021. november 29. hétfő 10:00
2021. december 6. hétfő 10:00
2021. december 13. hétfő 10:00

Nyertesek:
Minden héten 10 db nyertes kerül kisorsolása.
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 Szervező székhelyén: 1066 Budapest, Nyugati tér 1. Skála irodaház 5. em.

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: a megadott email címen nem kézbesíthető az értesítés, vagy a Nyertes az e-mail értesítés kézhezvételétől
számított 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 2021. december 12. napját. Az új jogosultak
meghatározása is csak 2021. december 12. 24:00 óráig véglegesített, a részvételi feltételeknek
megfelelő vásárlások alapján történhet. A fenti időpontot követő vásárlások a promócióban nem
vesznek részt.

Nyereményekkel kapcsolatos díjfizetések
A jelen promócióban résztvevő játékosokat a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi
jövedelemadó-fizetési és/vagy illeték-fizetési kötelezettség, a nyeremény után fizetendő felmerülő
adót a Libri-Bookline Zrt.-t terheli.

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 Játékos felelős a regisztrációkor megadott vásárlói személyes adatok valóságáért.
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/alegjobbajandek 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, 2021. november 1.

