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„Keresztrejtvény” nyereményjáték játékszabályzat 
 

 

A nyereményjátékban való részvétel feltételei: 

- „a keresztrejtvény megfejtése mely versből származik” beküldése a 

www.szirompatikak.hu/rejtveny oldalon a nyereményjáték időtartama alatt 

- a megfejtés mellett az alábbi személyes adatokat kitöltése: 

név, lakcím, telefonszám, e-mail cím 

- egy e-mail címhez egy név társítható 

- személyazonosság esetén, a beküldött megfejtés egyszer fogadható el 

 

Érvényes a beküldött megfejtés, amennyiben a pályázó megfelel a részvételi feltételeknek. 

 

A nyereményjáték időtartama: 2022. március 1 – 2022. május 16. 

 

A sorsolás időpontja: 2022. május 23. 

 

Az érvényes megfejtést beküldők között, véletlenszerű sorsolással három nyertest sorsolunk 

ki. A sorsolás tanúk jelenlétében zajlik, kép- és/vagy videófelvétel készülhet róla. 

 

A nyeremény személyenként egy 10.000 Ft értékű LIBRI könyvvásárlási utalvány. Az utalvány 

felhasználásának feltételei az alábbiakban olvashatóak, részletesen pedig a www.libri.hu 

oldalon megtalálhatóak. 

 

A Libri ajándékkártya felhasználásának feltételei:1 

Az ajándékkártya a feltöltés dátumától 12 hónapig érvényes, a rátöltött összeg felhasználása 

az érvényesség ideje alatt, a feltöltést követő naptól tetszőleges számú vásárlás során 

lehetséges a rendelkezésre álló keret erejéig. Az érvényesség lejártát követően a kártya vásárlás 

ellenértékének kiegyenlítésére nem használható fel, a fel nem használt összeg visszatérítésére 

nincs mód. 

Az ajándékkártya egyenlege készpénzre nem váltható, bankkártyára nem utalható, másik 

ajándékkártya vásárlására nem fordítható, érvénytartama meg nem hosszabbítható és 

visszavásárlására sincs mód. 

A Libri Ajándékkártya egyaránt felhasználható a Libri Könyvesboltokban és a libri.hu oldalon, 

illetve a Libri Antikváriumban is. 

Online felhasználás esetén a kártyán található azonosítót (vonalkód alatti számsort) és a 4x4 

karakteres biztonsági kódot kell beírni a rendelés leadásának 4. pontjánál (Fizetés), az arra 

kijelölt mezőbe. Rendszerünk az internetes vásárlások esetében a kártya egyenlegét naponta 

00-01 óra között ellenőrzi. Amennyiben nem áll rendelkezésre megfelelő egyenleg, erről a 

megrendelőt e-mailben tájékoztatjuk. 

 
1 Ajándékkártya (libri.hu) 

http://www.szirompatikak.hu/rejtveny
http://www.libri.hu/
https://www.libri.hu/ajandekkartya/
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A libri.hu-n történő online felhasználás esetén, ha a megvásárolni kívánt áru(k) értéke 

magasabb, mint a kártyán rendelkezésre álló összeg, a különbözetet más fizetőeszköz 

(készpénz, bankkártya, másik ajándékkártya) segítségével kifizethető. 

A libri.hu oldalon Libri Ajándékkártyával vásárolt termékeket országszerte számos Pick Pack 

Ponton átveheti, valamint postai és futáros szállítást is választhat. A bolti átvételű rendelések 

kizárólag átvételkor a boltban fizethetőek ajándékkártyával. 

 

 

A szerencsés nyerteseket e-mail-ben értesítjük 2022. május 31-ig. 

 

 


