RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
a Digi-Book Magyarország Kiadó Kft. által
2017. november 10. és december 31-e között szervezett
nyereményjátékban
I. rész
A játék célja, nyeremények
I.1. A nyereményjáték célja, hogy a játékra jogosultak között a játékszervező véletlenszerű, elektronikus sorsolással 3
darab Energy Sistem márkájú mobiltelefon készüléket kisorsoljon és azokat a nyertesek részére futárszolgálati
kézbesítéssel eljuttassa.
I.2. A kisorsolásra kerülő készülékek: 2 db Energy Sistem Neo Lite és 1 db Energy Sistem Max 4G típusú
mobiltelefon-készülék. A mobiltelefon készülékek újak, használatlanok.
I.3. A sorsolásra 2018. január 15-én a Digi-Book Kiadó hivatalos helyiségében kerül sor. A sorsolást gépi program végzi
azon játékra jogosultak között, akik megfelelnek a részvételi feltételekben foglaltaknak. A nyertesek nevét a Digi-Book
2018. január 15-étől 2018. március 31-éig honlapján közzéteszi.
II. rész
Részvételi feltételek
II.1. A nyereményjátékban kizárólag azok a végső felhasználók (természetes személyek és jogi személyek) jogosultak
részt venni, akik e-könyv olvasó készüléket rendeltek meg a Digi-Book Kiadó webshopjában (www.digi-book.hu), azt
megvásárolták, kifizették és a vásárlást követő 15 napon belül nem állnak el a szerződéstől. A nyereményjátékban
résztvevők elfogadják a részvételi feltételeket.
II.2. A játékban történő részvétel további feltétele, hogy a résztvevők regisztrálnak a Digi-Book Kiadó honlapján, és
hozzájárulnak, hogy megadott e-mail címükre a Digi-Book hírlevelet küldjön.
II.3. A játékban nem vehetnek részt a Digi-Book Kiadó tulajdonosai, alkalmazottai és ezek családtagjai, valamint a
Kiadóval szerződéses jogviszonyban álló cégek alkalmazottai sem, különös tekintettel az Unas Online Kft, Naspers OCS
Kft és Albadó Kft munkavállalóira.
II.4. A nyeremények készpénzre nem válthatók. Amennyiben egy kisorsolt nyertes nem tart igényt a nyereményre, úgy
az a sorsolás során kihúzott első pót-nyertest illeti meg.
II.5. A nyeremények után fizetendő adót a Digi-Book Kiadó megfizeti a megfelelő állami költségvetési szervnek, így a
nyertesnek a nyeremény után adóznia nem kell.
II.6. A nyereményjátékban a Digi-Book Kiadó viszonteladó partnerei és azok alkalmazottai nem vehetnek részt.
III. rész
A játék lebonyolítása
III.1. A játék szervezője 2018. január 15-én (a nyereményjáték utolsó napjától számított két hetes elállási időszak
leteltét követően) összesíti és ellenőrzi a nyereményjáték meghirdetett időszaka során érkezett vásárlók adatait, és a
játékra jogosultak adatait sorsolásra előkészíti.
III.2. A sorsolást speciális sorsoló szoftver végzi a sorsolásra jogosultak adataiból. A sorsolás során három nyertest és
három pótnyertest sorsolunk, majd a sorsolást és a jegyzőkönyvet lezárjuk.
III.3. A sorsolás során jegyzőkönyv vétetik fel, mely tartalmazza a lebonyolítást, a nyertesek és a pót-nyertesek adatait.
A sorsolás során három nyertest és három pót-nyertest sorsolunk.
III.4. A nyertesek nevét honlapunkon 2018. január 15-étől március 31-éig közzétesszük.
III.5. A nyertesekkel a megadott telefonszámon vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük a nyereményátadást.
Amennyiben a megadott telefonszámon nem sikerül felvenni a nyertessel a kapcsolatot, újabb 3 kísérletet teszünk.
Amennyiben a kapcsolatfelvétel ezután is sikertelen, úgy a soron következő pót-nyertes lép a nyertes helyébe, és vele
történik meg az ajándék átadása. Amennyiben a nyertesek helyett egy vagy több pótnyertessel sem sikeres a
kapcsolatfelvétel, újabb pót-nyertesek sorsolására nincs mód.
III.6. A nyereményekre 1 év jótállást vállalunk.
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