GB logóval nyerj EFOTT jegyet! – Gránit Bank Facebook nyereményjáték szabályzata és
részvételi feltételek
Szervező:
Gránit Bank Zrt. ( Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8. Cégjegyzékszám: 01-10-041028) (a
továbbiakban: Bank)
Az egyfordulós játék időtartama: 2015. június 23. – július 7.
A forduló kezdete 06.23. 12:00 vége 07.07. 24:00
A nyertes(ek) kihirdetése 07.08-án 12:00-kor történik, melynek eredményét a GRÁNIT Bank
Facebook oldalán közzétett posztban ismertetjük. A nyeremény(eke)t a nyertes(ek)nek az
eredményhirdetést követően 07. 13-ig van lehetősége átvenni. Az elkésett átvételt, valamint a
nyertes – eredményhirdetést követő - jelentkezésének elmaradását a Bank a nyertes nyereményéről
történő lemondásának tekinti.
Részvételi feltételek:







A Bank Facebook nyereményjátékában (a továbbiakban: Játék) részt vehet minden, 18.
életévét betöltött, az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító
okmánnyal rendelkező cselekvőképes természetes személy, aki érvényes facebook
regisztrációval rendelkezik;
aki már követője a Bank Facebook oldalának; (https://www.facebook.com/granitbank) vagy a
Játék kezdetét követően az oldal lájkolásával követővé válik;
aki a Játékot meghirdető posztot ismerősei között megosztja;
aki hozzájárul ahhoz, hogy nevét és a Játék keretében beküldött posztját újra posztolja a
Bank saját Facebook oldalán;
a Játékban érvényesen minden résztvevő csak egyszer indulhat. A Nyereményjátékban nem
vehetnek részt a Bank munkavállalói és a Bankkal közvetítői szerződést kötött személyek,
valamint azok közeli hozzátartozói.

A Facebook nyereményjáték leírása:
1. A Játékban ki kell rakni vagy egyéb módon kell megjeleníteni a Bank nevének rövidítését, a
Bank logóját, azaz „GB” betűjelet. A kirakott vagy más módon megjelenített „GB” betűjelet
egy fotóval kell bizonyítani a Facebook közösségének, valamint a Játékot kiíró Banknak, oly
módon, hogy látszódjon a megjelenített „GB” betűjel környezete is. A kép posztolásánál
jelezni kell a fotó elkészültének helyét is.
2. A nyereményre a feladatot sikerrel teljesítő, és a saját idővonalára kiposztolt képhez
(fotóhoz) a legtöbb lájkot szerző személy jogosult.
3. A Játékban való érvényes részvételhez szükséges a résztvevő által feltöltött fotónak a
#granitlogo hashtag-el való megjelölése a fotót is tartalmazó posztban. A fotót kiposztoló
játékosnak a kiposztolt képhez minél több lájkot kell gyűjtenie július.07-e 24.00-ig.
A nyertes megállapításának módja:

A „GB logóval nyerj EFOTT jegyet” játékon az a játékos nyer, aki az idővonalán a Bank „GB” betűjelét
ábrázoló és a #granitlogo# hashtaggel és a kép elkészültének helyével ellátott és kiposztolt képhez a
forduló zárásáig, azaz 07.07-e24:00-ig a legtöbb lájkot gyűjtötte.
A nyertest a Bank a forduló záró időpontja után állapítja meg annak alapján, hogy a Játék
fordulójának hivatalos meghirdetését követően a #granitlogo hashtaggel ellátott fotók közül melyiket
lájkolták a legtöbben a Bank Facebook oldalán.
A Bank fenntartja magának a jogot, hogy a Bank szakmai zsűrije szerint a legötletesebb,
legleleményesebb módon, illetve legérdekesebb környezetben kirakott, ill. megjelenített „GB”
betűjelet különdíjjal jutalmazza.

Nyeremények
A Játéknak legfeljebb két nyertese lehet Az egyik nyertes a legtöbb lájkot szerzett fotó posztolója, a
másik pedig a zsűri pozitív döntése esetén a különdíjjal jutalmazott nyertes.
A saját idővonalán kiposztolt fotójához a forduló zárásáig a legtöbb lájkot gyűjtő Facebook
felhasználó – az általa megadott napra - EFOTT napijegyet nyer 7.000,- Ft, azaz Hétezer forint
értékben.
A zsűri különdíja – amennyiben kiosztásra kerül - egy mintegy 6000, azaz Hatezer forint értékű
okostelefon vagy tablet akkumulátortöltő.
A nyeremény(ek) készpénzre nem válthatóak.
A nyertes(ek) értesítése
A nyertes(ek) nevét a Bank Facebook oldalán teszi közzé a forduló lezárását követő nap 12:00-kor,
egyúttal megad egy email címet a nyertesek jelentkezéséhez.
A nyertes(ek) a Bank által megadott email címre küldhetik el elérhetőségüket. A nyeremény(ek)
átadása Budapesten, a Bank Bank székhelyén (1095 Bp., Lechner Ödön fasor 8.) vagy egy másik
egyeztetett helyszínen, visszaigazolás után történik. A nyeremény minden esetben a nyertes adatait
tartalmazó és általa aláírt nyeremény-átvételi igazolás kitöltését követően kerül a nyertes birtokába.
A nyereményhez tartozó szja-fizetési kötelezettséget a játékot kiíró és szervező Bank viseli, azonban
egyéb felmerülő költségek, így többek között a nyeremény átvételének kapcsán a helyszínre utazás
költségei a nyertest terhelik.

Általános rendelkezések
A Játékban való részvétellel az abban résztvevők megerősítik, hogy teljes mértékben ismerik és
elfogadják a jelen nyereményjáték szabályzatban és részvétel i feltételekben foglalt rendelkezéseket.
A Bank jogosult bármikor, belátása szerint a Játékot megszüntetni vagy felfüggeszteni, vagy jelen
nyereményjáték szabályzat és részvételi feltételeket módosítani. A Bank fenntartja magának a jogot a

Játék törlésére vagy felfüggesztésére, a nyeremény(ek) átadásának részben vagy egészben történő
visszautasítására, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel,
vagy, ha valamely játékos a Játék tisztességes lefolytatását bármilyen módon manipulálja, illetve
bármely módon rosszhiszeműen jár el, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis
major esetén.
A Bank bármely, a Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű,
azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Bank kizárja bármely játékos és
résztvevő bármely jogcímen történő igény érvényesítésének lehetőségét a Bankkal szemben.
A Bank fenntartja magának a jogot, a közerkölcsöt vagy a politikai semlegességet sértő tartalom
moderálására, illetve az ilyen tartalom versenyből való kizárására.

