
 

 

1 / 3 

Libri Könyvkereskedelmi Kft.  |  1066 Budapest, Nyugati tér 1. 
+ 36 1 481 3535  |  info@libri.hu  |  libri.hu 

1000 könyvet rejtettünk el az országban! 

Promóció és nyereményjáték 
 
 

 
A fogyasztói promóció és nyereményjáték szervezője: 

Libri Könyvkereskedelmi Kft.  

Székhely: 1066, Budapest. Nyugati tér 1. 

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-164883 

Adószám: 10734977-2-42 
(továbbiakban a “Szervező”). 
 
 
A nyereményjáték feltételei az alábbiak: 
 
 
A nyereményjáték időtartama: 2017. december 1- 27. 
 
 
Résztvevők köre:   
Az akcióban azok vehetnek részt, akik a Libri karácsonyi kampányának keretében megtalálják az 1000 elhagyott könyv 
egyikét. A könyvek egyedi piros borítóval rendelkeznek és 20 vidéki városban, illetve Budapesten kerülnek elhagyásra. 
Amennyiben valaki megtalálta a könyvet és készít erről a momentumról egy képet, amelyet feltölt a saját Instagram- 
vagy Facebook-oldalára #azenajandekom hashtaggel, illetve Instagram esetén megjelöli a Libri Könyvesboltokat is 
(@libri_konyvesboltok), akkor részt vesz a sorsoláson. 
 
 
A nyereményjátékban való részvétel feltétele: 
 
A nyereményjátékban csak azok vehetnek részt, akik az ezer darab Libri által, elrejtett könyv egyikét megtalálták és azt 
Instagram vagy Facebook felületre feltöltötték. A feltöltéshez szükséges hozzátenni egy hashtaget (#azenajandekom) és 
az Instagram esetében szükséges Libri Könyvesboltok megjelölése is (@libri_konyvesboltok). Minden esetben 
nyilvánosra kell állítani vagy a posztot (Facebook), vagy a profilt magát (Instagram). 
 
 
Sorsolás:  
 
A sorsolás időpontja: 2017. december 28. 

A sorsolás helyszíne: Libri Könyvkereskedelmi Kft., 1066 Budapest, Nyugati tér 1.  

 

A sorsolásra számítógép segítségével, a véletlenszerűség elvének megfelelően kerül sor. A sorsolás nem nyilvános. 

 

A nyerteseket a Facebookon és az Instagramon keresztül értesítjük 2017. december 28 – 2018. január 3. között. 

 

A nyertesek kisorsolásakor 3 (három) nyertes és 2 (kettő) 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 8 napon belül nem jelentkezik, helyébe tartaléknyertes lép.  

 

A kisorsolt nyertesek nevét a Szervező legkésőbb 2018. január 3-án, szerdán teszi közzé az alábbi oldalon: 

http://www.libri.hu/karacsony 
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A nyeremények átvétele: 

 

A nyeremények átvétele a Szervező székhelyén (1066 Budapest, Nyugati tér 1.) kizárólag személyesen, vagy előre 

leegyeztetve valamelyik Libri Könyvesboltban történik. 

 

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint 

a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. 

 

Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (18 év alatt és elvált 

szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló személy.) 

 

 

 
A nyeremény részletei:  
 
A nyeremények a következők: a 3 nyertes számára egy-egy 100.000 Ft értékű könyvcsomag  

A könyvcsomag tartalmát egy előre meghatározott listából vagy a nyertes, vagy a Szervező választja ki (amennyiben a 

nyertes a kiválasztástól eláll). 

 

 

Költségek: 

 

A nyerteseket a nyereményekkel kapcsolatosan semmilyen költség nem terheli. 

 

Adatvédelmi tájékoztató: 

 

Azok, akik a nyereményjátékban részt vesznek, és képet töltenek fel, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak 

ahhoz, hogy az általuk feltöltött képet, a Libri a libri.hu/karacsony oldalon megjelenítse, illetve személyes adataikat 

(Facebook-név és Instagram-név) a Szervező a nyereményjáték lebonyolítása céljából és annak ideje alatt kezelje. 
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A nyereményjátékban részt vevők által megadott személyes adatok kezelése tekintetében a Szervező adatkezelőnek 
minősül. 
 
A Szervező a megadott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli. 

 
 
Vegyes rendelkezések: 
 
A nyereményjátékban résztvevők részvételükkel minden tekintetben elfogadják a Játékszabályzat rendelkezéseit. 
 
A nyereményjátékban résztvevők a nyereményjátékkal kapcsolatos kérdéseiket, illetve a lebonyolítással kapcsolatos 
észrevételeiket a Szervező felé a marketing@libribookline.hu e-mail-címére küldött levél formájában érvényesíthetik. 
 
A Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésekre a mindenkor hatályos, magyar jogszabályok az irányadók. 
 
 
 
Kellemes vásárlást kívánunk! 
 
A változtatás jogát fenntartjuk. 
 
 
Budapest, 2017. november 30. 

Libri Könyvkereskedelmi Kft. 

1066 Budapest, Nyugati tér 1. 
 


