
 
Gránit Bank Facebook nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szabályzat és részvételi 
feltételek (a továbbiakban: Játékszabályzat) 
 
Szervező:  
Gránit Bank Zrt. ( székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.; Cégjegyzékszám:  0110041028)  
 
A játék időzítése: 2016. 10. 05. 12.00-tól este 21.00-ig 
 
A nyertes(ek) kihirdetésére a 2016. 10. 06-án reggel 8.30-kor a GRÁNIT Bank Facebook oldalára 
feltett posztban kerül sor.  
A nyeremények átvétele a nyeretes(ek) kihirdetését követően egy héten belül, személyes egyeztetés 
alapján történik, illetve kérés alapján a nyeremény postázva lesz.  
 
Részvételi feltételek:  
 
A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, az illetékes magyar hatóság által kiadott 
érvényes személyazonosító okmánnyal rendelkező cselekvőképes természetes személy, aki érvényes 
facebook regisztrációval rendelkezik és 

aki már követője a GRÁNIT Bank facebook oldalának vagy a Játék kezdetét követően az oldal 
lájkolásával követővé válik és a játékot meghirdető posztot megosztja és lájkolja.  

A Játékban minden résztvevő csak egyszer indulhat a fordulóban kitűzött nyereményért;  

A Játékban nem vehetnek részt a Gránit Bank munkavállalói, a Gránit Bankkal közvetítői szerződést 
kötött személyek, valamint azok közeli hozzátartozói.  
 
A Játék leírása: 
„Találd ki hol járt legutóbb az utazós GRÁNIT Platinum bankkártya” A Facebookon posztolt fotó 
alapján a poszthoz kommentben kell megadni a megfejtést.  A megfejtésnek tartalmaznia kell az 
országot, illetve a várost és a képen szereplő helyszínt.  
 

A Bank fenntartja magának a jogot, hogy további ajándékkal díjazza azon játékos(oka)t, aki(k) helyes 
megfejtést adnak meg kommentben, s ezen túl meg is osztják a posztot.  

 
A nyertes megállapításának módja:  
A Facebook poszthoz időben a leghamarabb a helyes megfejtést kommetelő játékos jogosult a 
nyereményre. 
  
Kiértesítés  
A nyertes játékosok nevét a Gránit Bank facebook oldalán posztolja ki, továbbá a nyertes játékosokat 
e-mailben vagy privát Facebook üzenetben is értesíti.   
A nyeremény – amennyiben személyesen veszik át - minden esetben a nyertes játékos adatait 
tartalmazó és általa aláírt nyeremény-átvételi igazolás kitöltését követően kerül a birtokába.  
A nyereményhez tartozó szja-fizetési kötelezettséget a Játékot kiíró és szervező Gránit Bank viseli, 
azonban egyéb felmerülő költségek, így többek között a nyeremény átvételének kapcsán a helyszínre 
utazás költségei a nyertes játékost terhelik.  
 
Általános rendelkezések  
A Szervező jogosult bármikor, belátása szerint a Játékot megszüntetni vagy felfüggeszteni, vagy jelen 
Játékszabályzatot módosítani. Szervező fenntartja továbbá a jogot a Játék törlésére vagy 
felfüggesztésére, a nyeremények átadásának részben vagy egészben történő megtagadására, ha a 



Játék kapcsán visszaélés vagy a Játékszabályzat rendelkezései megszegésének gyanúja merül fel, vagy 
ha valamely játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, illetve bármely módon 
rosszhiszeműen jár el, továbbá előre nem látható körülmények felmerülése vagy vis major esetén.  
Szervező bármely, a Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, 
azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Szervező kizárja bármely játékos és 
résztvevő bármely jogcímen történő igény érvényesítésének lehetőségét a Szervezővel szemben.  
A Szervező fenntartja magának a jogot, a közerkölcsöt vagy a politikai semlegességet sértő tartalom 

moderálására, illetve az ilyen tartalom Játékból való kizárására. 


