
Promóciós nyereményjáték szabályzat

A  Promóciós  nyereményjáték  szabályzat  (a  továbbiakban: Szabályzat)  vonatkozik  a  Líra  Könyv  Zrt.  (a
továbbiakban: Líra) által szervezett promóciós nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék).

1. A Játékban résztvevő személyek
A Játékban részt vehet minden Internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy
lakóhellyel  rendelkezik  (továbbiakban:  Játékos).  A  játékban  való  részvétel  feltétele,  hogy  a  Líra
könyvesbolthálózatában  (www.lira.hu/hu/bolthalozat)  vagy  a  lira.hu  webáruházból  vásároljon  (továbbiakban:
Boltok), a regisztrációs űrlapot kitöltse, valamint a vásárlást igazoló számlát, nyugtát (továbbiakban: Blokk) a
nyeremény átvételéig megőrizze, és ott bemutassa. A Játékban való részvétellel a Játékos hozzájárul, hogy a Líra
Könyv  Zrt.  a  regisztráció  során  megadott  adatait  a  9.  pontban  meghatározottaknak  megfelelően  kezelje.
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. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti
jogot gyakorló szülő.)
A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
• a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói;
• egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, 
megbízottjai, valamint azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói.
 

2. A Játék menete

FONTOS! Kérjük a vásárlást igazoló blokkot megőrizni, mert azt a nyeremény átvételénél be kell mutatni!

A Líra könyvesboltok pénztárainál  vásárlás után lehetőség van a név és az e-mail  cím megadására,  ekkor a
Játékos kap egy kuponfüzetet, amely a Líra boltjaiban használható fel legkésőbb 2018. január 31-ig. A kuponfüzet
teljes tartalma a www.lira.hu/kuponfuzet2017 oldalon érhető el.

Az e-mail címek feldolgozása után a Játékos kap egy e-mailt, amelyben a regisztrációhoz szükséges hivatkozást
találja. Amennyiben a vásárlás után a Líra pénztárainál nem adta meg a nevét és az e-mail címét a játékos, akkor
online a www.lira.hu/nyerj2017 oldalon keresztül közvetlenül is regisztrálhat a játékra 2017. december 10-ig. 
Miután a játékos az e-mailben található hivatkozáson keresztül  vagy közvetlenül kitölti  a regisztrációs űrlapot
(számla/nyugta/rendelés  azonosító  száma,  vásárlás  helye,  név,  cím,  e-mail  cím,  telefonszám,  megye,  nem,
születési  idő,  végzettség,  érdeklődési  kör,  és  amennyiben  már  Líra  törzsvásárló,  akkor  törzsvásárlói  szám),
jelentkezik a játékra és elfogadja a játékszabályzatot.

Az  adatlapok  kitöltői  –  amennyiben  még  nem a Líra  törzsvásárlói  –  a  következő  vásárlással  automatikusan
jogosulttá válnak a Líra törzsvásárlói kártyájára. 
Erről bővebb információ: http://www.lira.hu/hu/lira_torzsvasarlo

Egy e-mail címhez kapcsolódó adatlap és vásárlást igazoló bizonylat csak egyszer vehet részt a játékban.

A sorsolást követően a nyerteseket a Líra Könyv Zrt. értesíti, és gondoskodik a nyeremények átadásáról.

Sorsolásos játék menete:

1. lépés
A Játékos a regisztrációs űrlap kitöltése során megadja az adatokat (számla/nyugta/rendelés azonosító száma,
vásárlás helye, név, cím, e-mail  cím, telefonszám, megye, nem születési  idő, végzettség,  érdeklődési kör, és
amennyiben már Líra  törzsvásárló,  akkor törzsvásárlói  szám),  jelentkezik  a  sorsolásos játékra  és elfogadja a
játékszabályzatot.
A regisztrációs űrlap kitöltésével  a Játékos  visszavonhatatlanul  kijelenti  és elismeri,  hogy a Játékszabályzatot
teljes körűen megismerte, és azt magára nézve feltétel nélkül elfogadja.
Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy
azzal kapcsolatban kifogást emel, automatikusan kizárja magát a játékból.

2. lépés
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A beérkezett online regisztrációs űrlapok egyedi sorszámot kapnak, és a nyereménysorsoláson ezek a sorszámok
vesznek részt.

3. lépés
A sorsolást  a  véletlenszerűség  elvének  eleget  tevő  számítógépes  program végzi.  A  sorsolás  nem nyilvános,
közjegyző jelenlétében történik. A nyertesek sorsolásának időpontja: 2017. december 12. 11 óra.
A nyertesek  sorsolása a nyeremények sorrendjében történik.  A nyeremények sorrendjét  a Játékszabályzat  6.
pontja  tartalmazza.  Minden nyereményhez  3 tartaléknyertes  kerül  kisorsolásra.  A tartaléknyertesek  kihúzásuk
sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre,  de csak abban az esetben, ha a nyertes,  vagy a sorrendben
előttük levő tartaléknyertes a jelen szabályzat 1. pontjában leírtaknak nem felel meg, vagy a nyertes értesítése
után a rendelkezésre álló határidőn belül nem jelentkezik a nyereményért.
Amennyiben egy személy a játék időtartama alatt  több regisztrációs űrlapot töltött ki,  akkor az adott e-mail
címhez tartozó első űrlap vesz részt a játékban.

Tippelős játék menete:

1. lépés
A Játékos a regisztrációs űrlap kitöltése során megadja az adatokat (számla/nyugta/rendelés azonosító száma,
vásárlás helye, név, cím, e-mail  cím, telefonszám, megye, nem születési  idő, végzettség,  érdeklődési kör, és
amennyiben  már  Líra  törzsvásárló,  akkor  törzsvásárlói  szám),  jelentkezik  a  tippelős  játékra  és  elfogadja  a
játékszabályzatot.
A regisztrációs űrlap kitöltésével és a tipp megadásával a Játékos visszavonhatatlanul kijelenti és elismeri, hogy a
Játékszabályzatot teljes körűen megismerte, és azt magára nézve feltétel nélkül elfogadja.
Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy
azzal kapcsolatban kifogást emel, automatikusan kizárja magát a játékból.

2. lépés
A Játékban való részvétel egyik feltétele, hogy a Játékos a regisztrációs űrlap kitöltésekor megtippelje a helyes
választ az alábbi kérdésre:

Tippelje  meg pontosan,  hogy  hány  % lesz  a  felhőtakaró  mértéke  2017.  december  11-én  Book
városában, Lengyelországban (Poland) helyi idő szerint 15 órakor.

A meteorológiai  adat  meghatározásában  a  http://www.worldweatheronline.com/Book-weather/PL.aspx  oldalon
közzétett 15:00 órás adatok az irányadóak.

3. lépés
A játék nyertese a jelen Játékszabályzat 1. pontjában meghatározott feltételeket teljesítő azon Játékos, aki a fent
megadott kérdésre (Tippelje meg pontosan, hogy hány % lesz a felhőtakaró mértéke 2017. december 11-én
Book  városában,  Lengyelországban  (Poland)  helyi  idő  szerint  15  órakor.) a  www.worldweatheronline.com
weboldal nyilvántartása szerinti számmal azonos, vagy ahhoz legközelebb eső tippet adja. A játékban összesen
egy nyertes kerül kihirdetésre.
Több azonos, a  www.worldweatheronline.com weboldal nyilvántartása szerinti számhoz legközelebbi, vagy azt
pontosan eltaláló érvényes választ leadó Játékos közül az a nyertes, akinek a születési dátumának a hónap és nap
összege a legmagasabb. Amennyiben ennek a feltételnek több érvényes választ adó Játékos felel meg, közülük az
a nyertes, akinek a neve a magyar ABC alapján betűsorrendben a leghátrébb van. Ha az érvényes választ adó
Játékosok között még ezután is egyezés van, akkor közülük az a nyertes, aki a leghamarabb adja le a tippet a
játék során.
A tippelős játék nyertesének meghatározása közjegyző jelenlétében történik.

3. A Játék időtartama

A Játék időtartama: 2017. október 9 – 2017. december 10. között
A regisztrációra határideje: 2017. december 10. 23 óra 59 perc
A sorsolás időpontja: 2017. december 12., 11 óra

4. Jelentkezés a Játékra

A Játékra a promóciós nyereményjáték szabályzat 2. pontjában leírtak szerint lehet jelentkezni.



FONTOS SZABÁLY: egy e-mail címhez kapcsolódó adatlap és vásárlást igazoló bizonylat csak 
egyszer vehet részt a játékban.

5. Nyeremény

Nyeremény a Tippelős játék esetében:
A nyeremény 500 000 Ft Raiffeisen OneCard betéti kártyán.

Sorsolásos játék esetében:

1. Danubius Health Spa Resort Hévíz 2 fő, 6 éjszakára szóló, félpanziós ellátást tartalmazó utalvány
2. Hotel Palatinus City Center 2 fő, 2 éjszakára szóló, félpanziós ellátást tartalmazó utalvány
3. Hotel Palatinus City Center 2 fő, 2 éjszakára szóló, félpanziós ellátást tartalmazó utalvány
4. Hotel Palatinus City Center 2 fő, 2 éjszakára szóló, félpanziós ellátást tartalmazó utalvány
5. 1 db 1 db LG HOM-BOT Square BASIC VSR66000OB robotporszívó
6. 1 db Moneual Everybot RS500 feltörlő robot
7. 1 db Moneual Everybot RS500 feltörlő robot
8. 1 db Police női karóra
9. 1 db Police női karóra
10. 1 db Police férfi karóra
11. 1 db Police férfi karóra

A nyeremények részletes leírását az 1 sz. melléklet tartalmazza. A hirdetésekben látható képek csak a 
nyeremények illusztrációi!

A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók.

A Líra vállalja, hogy nyeremény utáni Szja kötelezettséget megfizeti, de egyéb esetlegesen felmerülő költségek a
Játékost terhelik (pl. a nyeremény átvételekor az utazási költség).

6. Sorsolás

A sorsolás időpontja: 2017. december 12., 11 óra

A  nyertesek  sorsolása  a  nyeremények  sorrendjében  történik.  Minden  nyereményhez  3  tartaléknyertes  kerül
kisorsolásra. A tartaléknyertesek a kihúzásuk sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, de csak abban az
esetben, ha a nyertes, vagy a sorrendben előttük lévő tartaléknyertes a jelen szabályzat 1. pontjában leírtaknak
nem  felel  meg,  vagy  a  nyertes  értesítése  után  a  rendelkezésre  álló  határidőn  belül  nem  jelentkezik  a
nyereményért.

7. Nyertesek értesítése, nyeremények átadása
A nyerteseket minden esetben e-mailben értesítjük, az adatlapon megadott, a Líra által tárolt címen, a nyertesek
nevét a lira.hu weboldalon közzétesszük. Ha az e-mail útján tett értesítésre a nyertes 5 munkanap elteltével nem
válaszol, az értesítést a Líra megismétli e-mail útján, és a regisztrációnál megadott telefonszámon. Ha a nyertes a
megismételt értesítésre sem válaszol 5 munkanapon belül, a Líra az értesítést sikertelennek tekinti.
Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül nem jelentkezik, akkor a tartaléknyertesek kerülnek kiértesítésre a
sorsolásuk sorrendjének megfelelően.
A nyeremények átadása személyesen történik a Líra bolthálózatában a nyertessel (tartalék nyertessel) folytatott
telefonos egyeztetés alapján.

9. Adatkezelés
A Játékosok a sorsolásos játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott adataik
(név,  e-mail  cím,  lakcím,  telefonszám, megye,  nem, születési  idő,  végzettség,  érdeklődési  kör)  a  Líra,  mint
adatkezelő  adatbázisába  kerüljenek  és  azokat  a  Líra  minden  további  engedély  és  ellenszolgáltatás  nélkül
marketing  célokra  használja,  termékeivel  és  szolgáltatásaival  közvetlenül  a  felhasználót  megkeresse  abból  a
célból, hogy a felhasználó igényeit – azok magasabb szintű kielégítése érdekében – felmérhesse. A Líra az így
kezelt  adatokat  harmadik  fél  részére  nem  adhatja  át,  és  az  információs  önrendelkezési  jogról  és  az
információszabadságról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.



Amennyiben a Játékos adatai jövőbeli felhasználáshoz mégsem kíván hozzájárulni, nevének, e-mail címének és
lakcímének  megadásával  írásban  postai  úton,  vagy  elektronikus  levélben kérheti  adatai  törlését a  Lírától,  a
nyertesek kötelező adatkezelésén túlmenően. 

A Líra a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Játékosoktól kapott
felhatalmazások keretei között.

A  tippelős játék  játékosai  on-line regisztrációjukkal  hozzájárulnak,  hogy érvényes  e-mail  címüket,  regisztrált
adataikat a Raiffeisen Bank Zrt. és értékesítő partnere számára kiadják, és a bank marketing célú ajánlatokkal
megkeresheti (kizárólag OneCard hitelkártya ajánlattal).

A tippelős játékon való regisztráció feltétele az alábbi két checkbox szövegrész elfogadása:

A tippelős játékon való online regisztrációmmal hozzájárulok ahhoz, hogy a Líra Könyv Zrt. a regisztráció során 
megadott  nevemet és e-mail címemet a Raiffeisen Bank Zrt. (1054 Budapest, Akadémia u. 6.,Cg. 01-10-041042, 
Adatvédelmi azonosító: 40819) részére közvetlen üzletszerzés céljából átadja. Hozzájárulásom alapján a 
Raiffeisen Bank Zrt. jogosult elektronikus levélben  OneCard hitelkártya ajánlatával megkeresni.
Kijelentem, hogy hozzájárulásomat a Játékszabályzat adatkezelésre vonatkozó részének ismeretében, megfelelő 
tájékoztatás alapján adtam meg.

A Bank adatkezelési szabályzatának elérhetősége: https://www.raiffeisen.hu/raiffeisen-csoport/raiffeisen-bank-
zrt/raiffeisen-bank-jognyilatkozat

A Líra Könyv Zrt. adatkezelési szabályzatának elérhetősége: http://www.lira.hu/hu/adatvedelem

10. Felelősségkizárás

Az adatlapok hiányosságáért, téves adatközlésért (névelírás, kevesebb válasz stb.) a Líra nem vállal felelősséget.
A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok
helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Lírának nem áll módjában ellenőrizni.
Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden jogi és anyagi következmény kizárólag  a Játékosokat terheli.

A Líra nem vállal felelősséget a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, a
a Lírának fel nem róható technikai hiba, akadály miatt, ha a regisztráció késedelmet szenved, vagy nem valósul
meg.

A  Líra  fenntartja  a  játékszabály,  és  a  nyeremények  megváltoztatásának  jogát.  A  Líra  kizárja  felelősségét  a
Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

A Líra a nyeremények hibáiért nem vállalja a felelősséget, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok
kifejezett rendelkezéssel tiltják.

A Líra kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a
Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy
ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

11. Egyéb

A  Játékos  a  Játékban  történő  részvétellel  automatikusan  elfogadja  a  jelen  Szabályzatot  és  feltétel  nélküli
beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével),
valamint a nyereményátadásról  esetlegesen készített fénykép esetén a fényképét a Líra a lira.hu weboldalán,
facebook oldalán nyilvánosságra hozza. A Játékos szavatolja, hogy amennyiben a fényképen a Játékoson kívül
más is szerepel, vagy a fénykép közzététele egyéb okból harmadik fél hozzájárulásához kötött, rendelkezik-e a
személyek közzétételhez való hozzájárulásával.  A Játékos kijelenti,  hogy a regisztrációs adatai  megfelelnek a
valóságnak.

A nyereményjáték változtatásának jogát fenntartjuk.

http://www.lira.hu/hu/adatvedelem
https://www.raiffeisen.hu/raiffeisen-csoport/raiffeisen-bank-zrt/raiffeisen-bank-jognyilatkozat
https://www.raiffeisen.hu/raiffeisen-csoport/raiffeisen-bank-zrt/raiffeisen-bank-jognyilatkozat


Budapest, 2017. szeptember 27.
Líra Könyv Zrt.

1. sz. melléklet

Nyeremények leírása

500     000 Ft értékű Raiffeisen OneCard betéti kártya

Az  500 000  Ft  értékű  Raiffeisen  OneCard  bankkártya  nyeremény  a  Raiffeisen  Banknál  vezetett
bankszámlaszámhoz  kapcsolódó  bankkártyán  vehető  át.  Amennyiben  a  nyertes  nem  rendelkezik  a  Banknál
bankszámlával és/vagy Raiffeisen OneCard Bankkártyával, úgy köteles a Bank számlavezetési, valamint kártya
szolgáltatását igénybe venni, erre vonatkozóan a Banknál szerződést kötni.

Danubius Health Spa Resort Hévíz 6 éjszaka, 2 fő részére, félpanzió

1 darab 2 fő, 6 éjszakára szóló, félpanziós ellátást tartalmazó, a Danubius Zrt. Danubius Thermal Hotel Hévíz 
(marketing név: Danubius Health Spa Resort Hévíz) szállodájában felhasználható utalvány.

Érvényes: 2018. december 20- ig (kivéve kiemelt ünnepnapok, és a szálloda foglaltságának függvényében 
foglalható).

Az utalvány készpénzre nem váltható, nem megosztható és érvényességi ideje nem hosszabbítható meg!

Hotel Palatinus City Center 2 éjszaka, 2 fő részére, félpanzió

2 fő, 2 éjszakára szóló félpanziós ellátást tartalmazó, a Danubius Zrt. Hotel Palatinus (marketing név: Hotel 
Palatinus City Center) szállodájában felhasználható utalvány.

Érvényes: 2018. december 20- ig (kivéve kiemelt ünnepnapok, és a szálloda foglaltságának függvényében 
foglalható).

Az utalvány készpénzre nem váltható, nem megosztható és érvényességi ideje nem hosszabbítható meg!

LG HOM-BOT Square BASIC VSR66000OB robotporszívó

Funkciók:

 Jótállás a robotra: 2 év
 Jótállás az akkumulátorra: 6 hónap
 Méret: 340 x 340 x 89 mm
 Súly: 3 kg
 Távirányító: Van
 Zajszint: <60dB
 Akkumulátor típusa: Li-PB 2200 mAh 14,4 V



 Dokkoló állomás
 Automatikusan visszatér a töltőállomásra
 Feltörlési funkció: Nincs
 Navigáció: Szisztematikus
 Átlagos működési idő: 100 perc
 Töltési idő: 3 óra
 Programozható: nem
 Szűrő típusa: HEPA
 Portartály űrtartalom: 0,6 l
 A robot belseje felülről hozzáférhető
 Felhasználási terület: Háztartási
 Maximális takarítási terület: 100-120 m2
 Kefék típusa, száma:
 1 sörtekefe, 2 oldalkefe
 Kezelő felület: érintésvezérelt
 Terület leválasztás, elhatárolás: nem szükséges

Doboz tartalma:
 1 db LG HomBot Square BASIC VSR66000OB robotporszívó
 1 db automata töltőállomás
 1 db távirányító
 1 db sörtekefe 
 2 db tiszító eszköz
 1 db Használati útmutató CD magyar nyelvű leírással

Moneual Everybot RS500 feltörlő robot

Jellemzők:

 Jótállás a robotra: 1 év
 Méret: 368x201x141 mm
 Súly: 4,3 kg
 Akkumulátor típusa: Li-ion 11.1 VDC, 2200mAh
 Átlagos működési idő: kb. 40 perc
 Töltési idő: 120 perc
 Programozható: nem
 Felhasználási terület: Háztartási
 Maximális takarítási terület: 40 nm

Doboz tartalma:
 1 db Moneual Everybot RS500 feltörlő robot
 1 db víztartály
 4 db feltörlő mop
 1 db távirányító
 1 db hálózati töltő
 Magyar nyelvű használati útmutató

POLICE CELEBRATION női karóra PL.14495MS/08M

Jellemzők:

Tok: Nemesacél



Szerkezet: Quartz

Szíj: Nemesacél

Vízállóság: 3ATM-ig (cseppálló)

Óraüveg: Mineral (ásványi kristályüveg)

POLICE IRON férfi karóra PL.14440JS/04M

Jellemzők:

Tok: Nemesacél

Szerkezet: Quartz

Szíj: Nemesacél

Vízállóság: 3ATM-ig (cseppálló)

Óraüveg: Mineral (ásványi kristályüveg)


