
Jó társaságban vagy! 
Bookline akciós szabályzat 

A 2017. október 31-én közzétett szabályzat - az akció meghosszabbítása miatt -, a következő 
pontokban módosul 2017. december 1-től: 
- Helyszín és időtartam  
- Promóciós ajánlat/Kávékupon  
A módosított, december 1-től hatályos rendelkezést kékkel jelöltük, a korábban hatályos 
szöveg zárójelben olvasható. 

Szervező 
Libri-Bookline Zrt. 
székhely: 1066 Budapest, Nyugati tér 1. 
cégjegyzékszám: 01-10-044841 
adószám: 12921360-2-42 
 
Helyszín és időtartam 
 
(A szabályzatban szereplő promóciós ajánlat kizárólag 2017. november 1. és 30. közötti időszakban, a 
bookline.hu oldalon történő, 7000 Ft-os (áfás fogyasztói ár) értékhatárt elérő vagy azt meghaladó internetes 
vásárlás esetén érvényes.) 
Módosítás: 
A szabályzatban szereplő promóciós ajánlat kizárólag 2017. november 1. és december 10. 
közötti időszakban, a bookline.hu oldalon történő, 7000 Ft-os (áfás fogyasztói ár) értékhatárt 
elérő vagy azt meghaladó internetes vásárlás esetén érvényes. 
 
Promóciós ajánlat 
 
Kávékupon 
(A november 1. és 31. közötti időszakban minden 7000 Ft-os értékhatárt elérő vagy azt meghaladó internetes 
vásárlás után a bookline.hu kávékupont biztosít, amely a Bookline Egy könyv: Egy kávé programjának 
partnerkávézóiban, valamint a magyarországi Costa üzletláncokban váltható be 2017. december 31-ig. Az Egy 
könyv: Egy kávé program partnerkávézóiban a kupon kávézónként változó termékekre váltható be. A 
partnerkávézók címei a www.bookline.hu/egykonyvegykave aloldalon olvasható, ahol kattintás után további 
információk érhetők el az érintett vendéglátóról.) 
Módosítás: 
A november 1. és december 10. közötti időszakban minden 7000 Ft-os értékhatárt elérő vagy 
azt meghaladó internetes vásárlás után a bookline.hu kávékupont biztosít, amely a Bookline 
Egy könyv: Egy kávé programjának partnerkávézóiban, valamint a magyarországi Costa 
üzletláncokban váltható be 2017. december 31-ig. Az Egy könyv: Egy kávé program 
partnerkávézóiban a kupon kávézónként változó termékekre váltható be. A partnerkávézók 
címei a www.bookline.hu/egykonyvegykave aloldalon olvasható, ahol kattintás után további 
információk érhetők el az érintett vendéglátóról. 

Costa kávézók Budapesten és vidéken 
A kávékuponok beváltása az espresso, a cappuccino és a latte kávékra vonatkozik.  
 
Jurányi Suterene, 1027 Budapest, Csalogány u. 45.  
A kávékuponok beváltása a teljes kávézóban megtalálható kávé szortimentre vonatkozik. 
 
Púder Bárszínház, 1092 Budapest, 1092, Ráday u. 8.  

http://www.bookline.hu/egykonyvegykave
http://www.bookline.hu/egykonyvegykave


A kávékuponok beváltása a teljes kávézóban megtalálható kávé szortimentre vonatkozik. 
 
Hadik Kávéház, 1111 Budapest, Bartók Béla út 36.  
A kávékuponok beváltása az alkoholos kávék kivételével a teljes kávé szortimentre 
vonatkozik. 
 
Kéttemplom Kávézó, 6000 Kecskemét, Kéttemplom köz 3.  
A kávékuponok beváltása max. 600 Ft/kávé vásárlási értékig vonatkozik a kávézóban 
megtalálható kávé szortimentre. 
 
Uni-Café, Miskolc, Egyetemváros 
A kávékuponok beváltása az ízesített kávék kivételével a teljes kávé szortimentre vonatkozik. 
 
Téli Fagyi Kávézó & Bisztró, 3525 Miskolc, Déryné u. 10.  
A kávékuponok beváltása az alkoholos kávék kivételével a teljes kávé szortimentre 
vonatkozik. 
 
Nyugi Kávézó, 6722 Szeged, Vitéz u. 28. 
A kávékuponok beváltása az espresso, a hosszú és americano kávékra vonatkozik. 

Mediterrán Kávéház , 6622 Pécs,  48-as tér (PTE-ÁJK-KTK udvar) 
A kávékuponok beváltása az espressora, a cappuccinora és a hosszú kávékra vonatkozik. 
 
Cinema Cafe, 9700 Szombathely, Kőszeg utca 12. 
A kávékuponok beváltása a teljes kávézóban megtalálható kávé szortimentre vonatkozik. 
 
Kávé- és Teaház az Íródeákhoz, 8200 Veszprém, Komakút tér 3.  
A kávékuponok beváltása az alkoholos kávék kivételével a teljes kávé szortimentre 
vonatkozik. 
 
Club PopUp, 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 2.  
A kávékuponok beváltása a teljes kávézóban megtalálható kávé szortimentre vonatkozik. 
 
Kedvezményes könyvkupon 
A kávékupon beváltása esetén a vásárló 20%-os vásárlási kedvezményre feljogosító 
könyvkupont kap, amely minden új, magyar nyelvű könyvre érvényes 2018. február 15-ig. A 
vásárlási kedvezmény antikvár könyvekre, e-könyvekre, idegen nyelvű könyvekre és 
utalványra nem érvényes, más akcióval nem vonható össze. A kedvezményes könyvkupon 
egy alkalommal használható fel a bookline.hu oldalon. 
 
Belépőjegyek 
A promóció ideje alatt minden 7000 Ft-os vásárlási értékhatárt elérő vagy azt meghaladó 
felhasználó automatikusan sorsoláson vesz részt, amellyel belépőjegyeket nyerhet az alábbi 
eseményekre: 
 
2017. November 11. , LOVASI 50 - Az első 50 év legjobb dalai 
Kisorsolásra kerül: 3 db páros jegy 
Sorsolás: 2017. november 6. 
A sorsoláson részt vesznek a november 1. és 5. között leadott rendelések. 
 



2017. November 20., Kihívás a köbön – Al Ghaoui Hesna, Fa Nándor és Csíkszentmihályi 
Mihály estje 
Kisorsolásra kerül: 3 db páros jegy 
Sorsolás: 2017. november 13. 
A sorsoláson részt vesznek a november 1. és 12. között leadott rendelések. 
 
2017. December 10. Farkasházi Réka és a Tintanyúl, lemezbemutató ünnepi koncert 
Kisorsolásra kerül: 3 db családi jegycsomag (3x4 db jegy) 
Sorsolás: 2017. december 4. 
A sorsoláson részt vesznek a november 1. és 30. között leadott rendelések. 
 
A sorsolás helyszíne: Libri Bookline Zrt., 1066 Budapest, Nyugati tér 1.  
A promóció ideje alatt egy felhasználó egyszeri nyereményre jogosult. 
A sorsolásra számítógép segítségével, a véletlenszerűség elvének megfelelően kerül sor. A 
sorsolás nem nyilvános. 
A nyertesek kisorsolásakor 1 (egy) tartaléknyertes kerül kisorsolásra. Amennyiben a kisorsolt 
nyertes, vagy adott esetben a tartaléknyertes a Szervező által végrehajtott háromszori 
sikertelen megkeresést követően, az utolsó megkeresés megtételétől számított 2 napon belül 
nem jelentkezik, helyébe tartaléknyertes lép.  
 
A nyerteseket a sorsolás napján e-mailben értesítjük és megjelenítjük őket a 
www.bookline.hu/nyertesek oldalon. 
 
Nyeremények átvétele 
A nyeremények átvétele postai úton vagy a Szervező székhelyén (1066 Budapest, Nyugati tér 
1.) személyesen, előre egyeztetett időpontban történik. 
 
Vegyes rendelkezések 
A nyereményjátékban résztvevő vásárlók részvételükkel minden tekintetben elfogadják az 
akciós szabályzat rendelkezéseit. 
A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező alkalmazottai, valamint azok Ptk. (a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény) 8:1. § (1) bekezdés 1. pont szerinti 
közeli hozzátartozói, továbbá egyéb más személy, aki a nyereményjáték lebonyolításával 
bármilyen kapcsolatban van. 
 
A nyereményjátékban résztvevő vásárlók a nyereményjátékkal kapcsolatos kérdéseiket, illetve 
a lebonyolítással kapcsolatos észrevételeiket a Szervező felé a (+36 1) 235-6070 
telefonszámon, illetve a Szervező info@bookline.hu e-mail-címére küldött levél formájában 
érvényesíthetik. 
 
Az akciós szabályzatban nem szabályozott kérdésekre a mindenkor hatályos, magyar 
jogszabályok az irányadók. 
 
Kellemes vásárlást kívánunk! 
 
Budapest. 2017. október 31. 
 
 

Libri-Bookline Zrt. 
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