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„Nyerj iPad 3-at!” - Ja te kszaba lyzat 

A játék menete 

Mindenki, aki korábban regisztrált oldalunkon, vagy újonnan regisztrál, e-mail cím alapján bekerül 

egy „virtuális kalapba”, amiből a játék végén sorsolunk. Azoknak, akik növelni szeretnék 

esélyüket a sorsolásban, érdemes a játék ideje alatt e-könyvet vásárolni, hiszen minden 

megvásárolt e-könyvvel növelik az esélyüket a sorsoláson (többször kerülnek be a nevük a 

kalapba).  

 

A nevezés érvényességéhez minden játékosnak „lájkolnia” kell játékunk oldalát: 

http://bookandwalk.hu/nyerj-ipad3-at.html 

 

Hogy kedvezzünk Nektek, egy 30%-os kupont adunk ajándékba, amit a játék ideje alatt egyszeri 

alkalommal bármelyik könyvre felhasználhatsz. így kedvezően növelheted esélyeid a 

nyereményre. A játék végén a virtuális kalapból történik a sorsolás. 

kedvezményes kuponkód: bwipad3 

 

A korábban regisztrált vásárlóinknak nem kell újra regisztrálni a játékra, nekik elegendő 

csupán a játék oldalát lájkolniuk. 

 

A nyereményjáték szervezője 

A „Nyerj iPad 3-at!” elnevezésű ajándéksorsolásos játék (továbbiakban: Játék) szervezői: a Book 

and Walk Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 27. I. em. 8.) a továbbiakban: Szervező.  

  

A Játék időtartama 

2013. november 14. – 2013. december 6. 

  

A nyeremény 

iPad 3 Wi-Fi, 64 GB Black 

  

Sorsolás 

A sorsolás időpontja: 2013. december 9.  

A nyertesek a véletlenség elvének megfelelő gépi módszerrel kerülnek kisorsolásra a random.org 

számgenerátor segítségével. A játék ideje alatt e-könyvet vásárlók neve a megvásárolt könyvek 

mennyiségével arányosan többször kerülnek bele a kalapba, így nagyobb eséllyel nyerhetnek. 

  

A kedvezményes kupon felhasználhatósága 

A „bwipad3” kupon a játék ideje alatt egyszeri alkalommal kínál 30% kedvezményt, egyetlen e-

könyvre. A kupon a vásárlás megkezdésekor, a kosár oldalon váltható be. több kosárban lévő e-

könyv esetén minden esetben a legdrágább e-könyvre számoljuk el a kedvezményt. 

 

Egyéb szabályok és tudnivalók 

 Amennyiben a szabályszerűen kisorsolt nyertes Játékos nem kíván élni a nyereményével, 

lehetősége van arra - a nyeremény átvételét követően - hogy nyereményét más személyre 
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átruházhassa. A nyeremény átvételét követően a jövőben azonban sem a kisorsolt nyertes 

Játékos, sem az a személy, akire a nyeremény átruházásra került, semmilyen követelést nem 

támaszthat a Szervezővel szemben. Amennyiben a nyertes nem kíván élni sem a 

nyereményével, sem a nyeremény átruházásának jogával, és a nyereményéről írásban lemond, 

úgy a Szervező a sorsolásra pótsorsolást ír ki az eredeti sorsolást követő 15 nap utáni naptári 

héten.   

 

 A nyeremények készpénzre nem válthatók. 

 A nyertest levélben értesítjük a nyeremény átvételének részleteiről. A nyeremény kézbesítésének 

költségét (futár, posta) a Szervező téríti meg. A postai értesítés késedelméért a Szervező 

felelősséget nem vállal. 

 

 A Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremény 

átadására legkésőbb a sorsolást követő 30 naptári napon belül sor kerüljön. Ha ezen 

együttműködési kötelezettségüknek a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a nyeremény 

időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. 

 Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen, úgy a 

nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, vagy a nyeremény átvételére nevében 

kizárólag törvényes képviselője jogosult. 

 

 A Szervező a nyeremények minőségét illetően semmiféle felelősséget nem vállal. 

 Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, 

amennyiben szükségesnek ítéli meg. 

Budapest, 2013. november 14. 

Book and Walk Kft. 

 


