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A könyv kapcsolat  

Mutassa meg ön is a kedvenc könyveit, és nyerje meg a Könyvtérképen elrejtett kincseket! 

Promóciós szabályzat 

 (verziószám: 2.) 

hatályos: közzétételtől (2020. november 30-tól) 
 

 
A fogyasztói promóció és nyereményjáték szervezője: 
 

neve: Libri Könyvkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

rövidített neve: Libri Kft.,  

cégjegyzékszáma: 01-09-164883;  

adószáma: 10734977-2-42 

székhelye: 1066 Budapest, Nyugati tér 1. 

postai címe (hivatalos levelezési címe): 1364 Pf. 103. 

elektronikus elérhetősége (e-mail cím): ugyfelszolgalat@libri.hu 

honlapjának címe: www.libri.hu 

(továbbiakban a “Szervező”). 
 
 
A nyereményjáték feltételei az alábbiak: 
 
 
A promóció időtartama: 2020. november 23 – december 13. 
 
A promóció keretében két nyereményjáték kerül lebonyolításra: 

1) nyereményjáték a könyvcsomagokért 
2) napi kincskeresés a Libri Könyvtérképén 

 
A nyereményjátékban való részvétel feltételei: 
 
Minden a libri.hu oldalon regisztrált felhasználó, aki a) feltölti a könyvespolcára a kedvenc könyveit a 
libri.hu/konyvterkep oldalon a promóció időtartama alatt és b) utána egy saját profilt létrehozva feltölti magát a 
Libri Könyvtérképére, automatikusan részt vesz a könyvcsomagokért zajló nyereményjátékban. A libri.hu oldalon 
regisztrált felhasználói fiókkal nem rendelkezők, illetve azok, akik nem lépnek be a felhasználói fiókjukba, csak a 
könyvespolcra feltöltött könyveiket nevezhetik Az ország könyvei szavazásba, azonban nem helyezhetik fel 
profiljukat és kedvenc könyveiket a Könyvtérképre és a nyereményjátékban sem vehetnek részt. 
 

mailto:ugyfelszolgalat@libri.hu
http://www.libri.hu/


 

 

2 / 4 

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

A Könyvtérképre profilt feltöltők egy tudásalapú kérdés megválaszolását követően megnyerhetik a 
libri.hu/konyvterkep oldalon elhelyezett napi nyeremények (kincsek) egyikét is. Egy felhasználó egy nap csak egy 
kincset nyerhet. 
 
 
A nyereményjáték lebonyolítása: 

A www.libri.hu/könyvtérkép oldalon: 

 

Azoknak, akik részt szeretnének venni a könyvcsomagokért folyó nyereményjátékban, illetve szeretnének kincseket 

találni és megnyerni a Könyvtérképen, be kell lépniük a www.libri.hu felületére. A www.libri.hu felületére az 

oldalon való regisztráció mellett Facebook és Gmail fiókkal is be lehet lépni. Ezt követően a 

www.libri.hu/konyvterkep oldal Könyvespolcom aloldalán fel kell tölteni kedvenc könyveiket a digitális 

könyvespolcra. A könyvespolcra 1-5 közötti darabszámú kedvenc könyv tölthető fel. 

 

Ezután szintén ezen az oldalon létre kell hozni a Könyvtérképre felkerülő saját profilkártyát. A profilkártyán a 

felhasználónév (kötelező) és a könyvlista (kötelező) mellett, az irányítószám (kötelező), illetve a pontos cím 

(opcionális) megadása, valamint egy profilkép feltöltése (opcionális) után, a Mentés és ugrás a térképre gomb 

megnyomásával a könyvcsomagokért történő nyereményjátékra jelentkezés megtörtént. A térképen elrejtett kincsek 

megnyerésére szintén a fentiek megtétele után lesz lehetőség. 

 

A nyerteseket a Szervező a www.libri.hu/konyvterkep oldalon nevük közzétételével, valamint e-mail útján is 

tájékoztatja. A nyeremények a nyertesek részére a tájékoztató e-mail-ben bekért címre kerülnek kiszállításra. 

 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a rá vagy másokra nézve sértő felhasználónevet törölje és a részt vevőt új 

felhasználónév megadására hívja fel.  

 
 
 
Sorsolás:  
 
A sorsolás időpontja: 2020. december 15. 

 

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 az általuk megadott címen e-mailben értesítjük. 

 

A könyvcsomag sorsolásánál a nyertesek kisorsolásakor tíz tartaléknyertes kerül kisorsolásra, akiket a Szervező a 

kisorolás sorrendjében egytől tízig tartó sorszámmal nyilvántartásba vesz. Amennyiben a kisorsolt nyertes a 

Szervező által végrehajtott háromszori sikertelen megkeresést követően, az utolsó megkeresés megtételétől 

számított nyolc napon belül nem jelentkezik, helyébe a tartaléknyertesek nyilvántartásából a legalacsonyabb 

sorszámú (első) tartaléknyertes lép (továbbiakban az „Új jogosult”). Amennyiben az Új jogosult sem veszi át a 

nyereményt az előző mondatban jelzett határidőn belül, úgy helyébe a tartaléknyertes nyilvántartásban szereplők 

lépnek növekvő nyilvántartási sorszám szerinti sorrendben. 

 

A kisorsolt nyertesek nevét a Szervező legkésőbb 2020. december 17-én, csütörtökön teszi közzé a következő 

oldalon: libri.hu/ konyvterkep 

 

Nyeremények átvétele: A Szervező a nyereményeket a nyertesek részére az általuk megadott címre postai úton 

juttatja el, kivéve az online kuponkódokat, amelyeket a nyertesek e-mail-ben kapnak meg. 
 

http://www.libri.hu/
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Nyeremények részletei:  
A promóció időszaka alatt 100 db könyvcsomag kerül kisorsolásra, valamit a Könyvtérképen naponta 30 kincset 
lehet megtalálni és megnyerni. 
 
Könyvcsomag részletei: 

100 db könyvcsomagot sorsolunk ki, amely csomagok az alábbi könyveket tartalmazzák: 

 

• Rene Denfeld: Hol vagy, Madison Culver? (thriller) 3 999 Ft 

• Mervyn Peake:A Gormenghast-trilógia (fantasy) 5 359 Ft  

• Stella Caldwell: Fiatalok, merészek, lenyűgözőek - 25 fiatal, aki megváltoztatta a világot (ifjúsági) 3 499 Ft  

• Jonathan Safran Foer: Globális öngyilkosság (klímaváltozás, fenntarthatóság) 3 499 Ft  

• Elena Ferrante: A felnőttek hazug élete (regény) 3 990 Ft  

 

 

Elrejtett kincsek a Könyvtérképen: 

Naponta 30 kincset rejtünk el a Könyvtérképen, amelyek közül, mindig az adott jelölőre kattintva tűnik fel, hogy 

mely ajándékot rejti az alábbiak közül: 

• Úti bögre – szerzők portréjával 2790 Ft 

• Bögre – szerzők portréjával 1990 Ft 

• Könyvvászon 4290 Ft 

• Kitűző – szerzők portréjával 990 Ft 

• Képeslapgyűjtemény – Karinthy Frigyes és Kosztolányi Dezső könyvének illusztrációiból 1390 Ft 

• Vászontáskák – szerzők portréjával 2090 Ft 

• Naponta 3 db, egyszer felhasználható 25%, egyszeri kedvezményt biztosító online kuponkód 

 

A kuponkód felhasználási feltételei a következők: 

 

A kedvezményes kupon a libri.hu-n a megrendelés menete alatt a kuponkód rögzítése után használható fel.  

 

Az ajándékkupon felhasználásával kapcsolatos szabályok:  

• a kupon értéke: 25% kedvezmény  

• beváltási időszak: 2020. november 13. – december 31.  

• összeghatártól függetlenül beváltható,  

• a kupon beváltható minden könyvre, kivéve előrendelhető, antikvár, e-könyv és ajándékkártya  

• az online rendelés leadása után utólag már nem érvényesíthető a kupon kedvezménye  

 

Kedvezmények összevonhatósága: a kedvezménykupon egyéb akciókkal, valamint az alap internetes 5% 

kedvezménnyel nem összevonható. 
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Költségek: 

 

A nyerteseket a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség. A 

nyeremények nyertesek részére történő kiszállításának költségeit a Szervező viseli. Szervező felelőssége kizárólag 

a nyeremények jelen szabályzatban meghatározott könyvcsomag értékére (a 10 könyv összesen: 20 346 Ft) terjed 

ki.  

 

A kincsek darabára eltérő. 

 

 
Vegyes rendelkezések: 
 
A nyereményjátékban részt vevő szavazók részvételükkel minden tekintetben elfogadják a Játékszabályzat 
rendelkezéseit. 
 
A nyereményjátékban résztvevők a nyereményjátékkal kapcsolatos kérdéseiket, illetve a lebonyolítással 
kapcsolatos észrevételeiket és igényeiket a Szervező felé a konyvterkep@libribookline.com e-mail címre küldött 
levél formájában tehetik meg, illetve érvényesíthetik. 
 
 
A szabályzatban nem szabályozott kérdésekre a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadók. 
 
 
Budapest, 2020. november 30. 
 

Libri Könyvkereskedelmi Kft. 

1066 Budapest, Nyugati tér 1. 
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