
Nyerj e-könyve ajándékokat!  
REKLÁMKAMPÁNY SZABÁLYZATA  
  
  
1. A KAMPÁNY SZERVEZŐJE  
  
1.1. A „Nyerj e-könyve ajándékokat!” reklámkampány szervezője a Book & Walk Kft:  
 
Cím: 1092 Budapest, Ráday u. 27. I.em. 8. 
Cégjegyzékszám: 01-09-963443 
Adószám: 22765477-2-43 
2. A KAMPÁNY IDŐTARTAMA ÉS SZERVEZÉSI HELYSZÍNE  
  
2.1 A „Nyerj e-könyve ajándékokat” reklámkampány Magyarország egész területén, 2014.  
június 6. és 2014. június 20. között zajlik. 
  
3. A KAMPÁNYBAN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK ÉS TERMÉKEK  
  
3.1. Az „Nyerj e-könyve ajándékokat!” kampányban részt vehet minden olyan természetes vagy  
jogi személy, aki feliratkozik a Book & Walk hírlevélre legkésőbb 2014. június 20-án.  
3.2. A résztvevők magyar állampolgársággal vagy magyarországi lakhellyel rendelkező természetes  
személyek, illetve magyar jogi személyiséggel és Magyarország területén bejegyzett székhelyű jogi  
személyek lehetnek, és nem állhatnak a Book & Walk Kft. alkalmazásában.  
3.3. A kampányban részt vevő természetes személyek esetében az alsó korhatár a kampány  
kezdetéig, 2014. június 5-ig betöltött 18. életév.  
3.4. A résztvevők által megadott személyes adatoknak meg kell egyezniük a személyazonossági  
igazolványban szereplő adatokkal.  
  
4. A KAMPÁNY MENETE  
  
4.1. Ahhoz, hogy részt vehessen a „Nyerj e-könyves ajándékokat!” kampányban, az érdekelt  
személy fel kell iratkozzon a Book & Walk hírlevélre az www.bookandwalk.hu/feliratkozom oldalon. A  
sorsoláson automatikusan részt vesz mindenki, aki feliratkozott a hírlevélre a sorsolás napjáig. 
Minden 10. feliratkozó nyer. Azok a személyek, akik már korábban feliratkoztak, szintén részt vesznek 
a játékban.  
4.2. A Kampányban való részvétel ténye azt jelenti, hogy a résztvevők hozzájárulnak személyes  
adataik, valamint fényképük felhasználásához reklámcélokra, ha a Szervező által felajánlott díjakat  
megnyerik.  
  
5. DÍJAK  
  
5.1. A Kampány díja:  
  
10 db választott e-könyv a General Press Kiadótól 
50 db almás táska 
  
  
6. A NYERTESEK KIVÁLASZTÁSA  
  
6.1. A nyertesek 2014. június 20-án kerülnek kihirdetésre. A nyertes számok bookandwalk.hu blogon, 
illetve a hivatalos Book & Walk Facebook oldalon lesznek közzé téve.   
 



  
6.2. A hírlevélre feliratkozott összes személy részt vesz a sorsoláson.  
6.3. A Szervező a Nyertest e-mail-ben értesíti, az általa szolgáltatott adatok alapján, a  
sorsolás napjától számított 5 munkanapon belül. Ha a megadott személyes adatok alapján nem lehet  
a Nyertest értesíteni 5 munkanapon belül, vagy ha visszautasítja a nyereményt, a fenti mechanizmus  
révén más nyertest kell választani.  
 
7. ALTERNATÍV DÍJAK  
  
7.1. A Nyerteseknek jogában áll a díj helyett egy elektronikusan kiállított Ajándékutalványt választani  
209.900 Ft értékben, amelyet a regisztrált e-mail címre küldenek.  
  
8. NYEREMÉNYEK ÁTVÉTELE  
  
8.1. A nyereményt a nyertesekkel email-en történő egyeztetés után postai úton, vagy személyes 
átvétellel székhelyünkön biztosítjuk. 
  
 
10. VIS MAJOR  
  
10.1. Vis major olyan esetekre vonatkozik, amelyeket nem lehet ellenőrizni, helyrehozni vagy a  
Szervező részéről előre nem látható eseményekre, valamint a Szervező azon lehetetlen helyzetére  
vonatkozik tőle független okok miatt, amelyek megjelenése lehetetlenné teszi számára a Szabályzat  
révén felvállalt kötelezettségeinek teljesítését.  
10.2. Ha létrejön egy vis major eset, amely a Szabályzat teljesítését vagy a „Nyerj e-könyves 
nyereményeket” Kampányt egészében vagy részlegesen megakadályozza és/vagy késlelteti, a 
Szervezőt felmentik a kötelezettségeinek teljesítése alól arra az időszakra, amely alatt a teljesítést  
megakadályozzák vagy késleltetik a Polgári Törvénykönyv vonatkozó szakasza és következők  
előírása értelmében.  
10.3. Ha a Szervező a vis major esetet felhozza, köteles közölni a Nyerj e-könyves ajándékokat! 
Kampányt részvevőivel ennek létezését 5 munkanapon belül a vis major eset megjelenésétől 
számítva.  
10.4. A vis major esetet a blog.bookandwalk.hu boldalon kell megjeleníteni.  
 
11. A KAMPÁNY MEGSZŰNÉSE  
  
11.1. A jelen Kampány megszűnhet, ha vis major eset áll fenn és/vagy a Szervező akaratától  
függetlenül nem tudja folytatni és/vagy a jogi keret változása esetén, úgy, hogy a promóciós jellegű  
kampány szervezése és lebonyolítása a tervezethez felajánlott költségvetés növelését feltételezi,  
vagy a Kampány lebonyolítását teszi lehetetlenné.  
  
  
12. SZEMÉLYI ADATOK VÉDELME  
  
12.1. A Kampányban való részvétel ténye igazolja, hogy minden részvevő feltétlen módon elfogadja,  
hogy a személyes jellegű adatait nyilvánosan közöljék, és a Szervező használja reklámcélra, területileg  
és/vagy időlegesen korlátozás nélkül, valamint bármilyen más módon (pl. internet, utcai felirat, stb.).  
12.2. A Kampányban való részvétel révén a részvevők feltétlen módon elfogadják, hogy a személyes  
azonosítói adataikat adatbázisban tárolják, és a Szervező és alvállalkozói felhasználhatják utólag,  
hasonló alkalmakkor közvetlen vagy közvetett marketing célra, a törvény által megkövetelt adatok  
közléséhez, a díjak kiadásához, stb.  
12.3. A Szervező az információkat nyilvánosságra hozhatja a jelen Kampány Nyertes nevére vagy  



bármely más adatra vonatkozóan.  
12.4. A részvevőknek biztosítják a 2001/677-es számú Törvény által előírt jogokat a személyek  
védelmére vonatkozóan, a személyi adatvédelemre és az adatok szabad forgalmára vonatkozóan,  
amely az illető személyeknek az informálásra való jogokat, az adatokhoz való hozzáférési jogot és az  
ellenállási jogot biztosítja.  
12.5. Ha a résztvevők írásban másképp nem kérik, beleegyeznek abba, hogy a Szervező a  
személyes információkat összegyűjtse az előző paragrafus szerinti módon.  
12.6. A résztvevők a személyi adatok felhasználásához vagy bármely információ vagy levelezés  
átvételéhez való jogot bármikor visszavonhatják írásos kérés révén, amelyet a Szervező címére  
küldenek meg.  
  
13. VITÁK  
  
13.1. Az esetleges viták esetében a feliratkozás érvényességére vonatkozóan, a Szervező által  
kinevezett bizottság rendelkezése végleges.  
13.2. A Kampányban való részvétel révén a résztvevők egyetértenek azzal, hogy betartják és  
megfelelnek a jelen Szabályzatba foglalt előírásoknak, időhatároknak és feltételeknek.  
13.3. A Szervező és Résztvevők között létrejött esetleges vitákat békés úton kell megoldani, valamint  
ha ez nem lehetséges, a vitákat a romániai bukaresti illetékes bíróságok döntik el.  
13.4. A szervező jogában áll a Kampány adatait és időtartamát módosítani, és ezt 
blog.bookandwalk.hu internetes oldalon, valamint a székhelyen való kifüggesztés révén 
nyilvánosságra hozni.  
  
  
14. EGYÉB RENDELKEZÉSEK  
  
14.1 A rendszerrel való csalás és visszaélés gyanúja vagy a Szervező és partnerei ellen indított  
bármilyen tett esetén a Szervezőnek jogában áll, hogy intézkedést hozzon a probléma megoldása  
érdekében.  
14.2 A szervező nem vállal felelősséget arra az esetre, ha egy nyertes nem lehet értesíteni a  
résztvevő e-mail címének megváltoztatása következtében, vagy ha az illető a levelet nem olvassa el,  
vagy nem kapja meg, stb. 
A Szervező meghozza az intézkedéseket a Kampány megfelelő lebonyolítása érdekében, viszont  
nem vállal felelőséget a résztvevők elégedetlenségeiért, reklamációiért, amelyek nem az érvényben  
levő törvények megszegését célozzák.  
14.3 A Szervező nem vállal semmilyen felelősséget abban az esetben, ha a kinevezett és  
érvényesített Nyertesek nem kapják meg a Szervező által felajánlott díjakat, nem a Szervező  
hibájából eredő okok miatt és a Nyertesek tevékenységei és/vagy non-tevékenységei miatt.  
14.5 A Szervező jogában áll, hogy a jelen Szabályzatot módosítsa a Kampány alatt, azzal a  
megjegyzéssel, hogy az esetleges módosításokat a Szervezők részvevők és a közönség tudomására  
hozzák legalább 24 órával azelőtt, hogy érvénybe lépne a blog.bookandwalk.hu weboldal révén.  
  
Kampány szervezője  
„Nyerjen e-könyves ajándékokat!”  
  
Book and Walk Kft. 
Szűcs Roland, ügyvezető igazgató által 
 
 
 


