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A játékban részt vehet minden természetes személy, aki a játék időtartama alatt egy vagy  
több könyvet vásárol a mellékelt listáról. A nevezéshez szükséges részletek és a szabályok a 
szabályzat folytatásában találhatóak.

A promóciós játék szervezője és lebonyolítója a General Press Kft. (1086 Budapest, Dankó u. 
4-8., Cégj. sz.: 01-09-073921, a továbbiakban: Kiadó). A kiadó egyben adatkezelőnek, illetve 
adatfeldolgozónak is minősül.

A promóciós játék szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) a General Press Kiadó A szerelem 
ünnepe című promóciós játékára vonatkozik, az itt leírt feltételekkel.

 
1. A játékban való részvétel feltételei

A  promóciós  játékban  részt  vehet  minden  természetes  személy,  aki  Magyarországon 
tartózkodási  vagy  lakóhellyel  rendelkezik,  és aki  a  játék  időtartama  alatt  egy  vagy  több 
könyvet vásárol bármely könyvesboltban vagy hipermarketben, és a vásárlást igazoló blokk 
AP-kódját a generalpress@lira.hu     címre elküldi. Egy AP-kóddal csak egyszer lehet részt venni, 
függetlenül a megvásárolt könyvek számától. 

Az  akcióban szereplő  termék: A  szerelem ünnepe,  Ártatlan  szépség,  Botrányos  szerető, 
Bűnös szándék, Hamis legenda, Három csók, Merész álmok, Ördögi csábító, Vad szerelem, 
A lord titka.  

A  nyereményjátékban  történő  részvételhez  a  következő  adatokat  kell  e-mailben  a 
generalpress@lira.hu címre elküldeni:
 
a nyereményjátékban részt vevő könyv vásárlását igazoló blokk AP-kódját

Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: A szerelem ünnepe nyereményjáték

Az e-mail szövegében kérjük megadni a jelentkező nevét, lakcímét, születési dátumát, anyja 
nevét  és  saját  e-mail  címét.  A  játékra  történő  jelentkezés  kizárólag  a  fentiek  együttes 
teljesülése esetén érvényes.

A játék menete:

A  beküldött  AP-kódok  sorsoláson  vesznek  részt.  A  meghirdetett  nyereménytárgyakat 
nyerhetik meg a pályázók: 



Főnyeremény:
1 darab két főre szóló romantikus vacsora ajándékutalvány 

További nyeremények:
5 db General Press-könyvcsomag

A játékban NEM vehetnek részt:
•         a Kiadó tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok 
közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);

•  egyéb,  a  lebonyolításban  közvetlenül  közreműködő  cégek  tulajdonosai,  vezető 
tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

2. A játék időtartama

A  promóciós  játék  2014.  november  3-tól  2014.  december  15-ig  tart,  ebben  részt  venni 
december 16-ig beküldött AP-kóddal lehet.

Játék  időtartama:  2014.  november  3.  8:00:00  órától  –  december  15.  24:00:00  óráig
Kódok beküldési határideje: 2014. december 16. 24:00:00 óra.

A játék időtartamának kezdete (2014. november 3.) előtt, illetve a beküldési határidő (2014. 
december 16. 24 óra) után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

A nyerteseket– a fenti feltételek szerint – érvényesen jelentkezők közül 2014. december 17-
én  a  Kiadó  kihirdeti.  A  pályázatról  hivatalos  jegyzőkönyv  készül.  A  nyertesek  nevét  és 
lakcíméből  a  település  nevét  a  Kiadó  a  honlapján  a  sorsolást  követően  1  hónapig 
nyilvánosságra hozza. A sorsolás helye: a General Press Kft. székhelye (1086 Budapest, Dankó 
utca 4-8.), időpontja: 2014. december 17. 10 óra.

3. A promóciós játék nyereményei

Nyeremények:

Első helyezett:
kétszemélyes romantikus vacsorára szóló ajándékutalvány

További nyeremények:
5 db General Press-könyvcsomag

A nyeremények másra nem átruházhatók és készpénzre nem átválthatók.
A nyeremény utáni Szja kötelezettség megfizetése a nyertest terheli.



4. Nyertesek értesítése
 
A nyerteseket e-mail útján értesítjük (azon az e-mail címen, ahonnan a jelentkezést küldte), a 
sorsolást  követő  3  munkanapon  belül,  valamint  a  www.generalpress.hu honlapon  is 
közzétesszük.
 
5. A nyeremények átvétele
 
A  nyereményeket  a  nyertesek  a  Kiadó  irodájában  (1086  Budapest,  Dankó  utca  4-8.) 
személyesen,  vagy  postai  utánvéttel  vehetik  át  az  értesítést  követően,  legkésőbb  2015. 
február 1-jéig.  
 
A  nyeremény  átvételéhez  szükséges  a  nyereményről  értesítő  e-mail,  valamint  a  pályázó 
személyazonosságának  igazolása.  Ezek  hiányában  a  Kiadónak  nem áll  módjában kiadni  a 
nyereményt. 
 
6. Felelősség kizárás 
 
A játékra való jelentkezés hiányosságáért, a benne szereplő adatok hibáiért, stb. a Kiadó nem 
vállal felelősséget. A jelentkező az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi 
következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a jelentkezés során (vagy azt követően) 
a Kiadónak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel 
járó jogi és anyagi következmény minden esetben a jelentkezőt terheli.
A  Kiadó  kizárja  továbbá  a  felelősségét  minden,  az  e-mailek  kézbesítésével  kapcsolatos 
probléma (internet és/vagy e-mailszolgáltatók hibái, szolgáltatás kimaradás stb.) esetében.

7. Egyéb feltételek

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos
érdemi  ügyintézésre,  valamint  a  nyeremény  átvételére  csak  a  törvényes  képviselőjével 
együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes 
képviselője járhat el.

A személyes adatokat harmadik személy számára a Kiadó nem adja ki, azokat e játékon kívül 
más célra nem használja fel, a játékra jelentkezők e-mailjeit, az azokban szereplő személyes 
adatokat  kizárólag a nyeremények átvételi  határidejéig (2015. február 1-ig) tárolja,  utána 
megsemmisíti.  A  szervező kötelezettséget vállal  arra,  hogy  az  adatkezelés  az  információs 
önrendelkezési jogról, valamint az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben 
foglaltak szerint történik.

A  jelentkező  a  promóciós  játékra  való  jelentkezésével  automatikusan  elfogadja  jelen 
Szabályzatot. 

Budapest, 2014. szeptember 19.

http://www.generalpress.hu/

