Számít a véleményed! – Gránit Bank Facebook nyereményjáték szabályzata és részvételi
feltételek
Szervező:
Gránit Bank Zrt. ( Székhely: 1095 Budapest Lechner Ödön fasor 8. Cégjegyzékszám: Cg. 0110041028)
Az egyfordulós játék időzítése:
A játék





kezdete: 2015.03.02. 16:30
vége: 2015.03.18. 12:00
A nyertesek kihirdetése 2015.03.19. 16:30
A nyeremény páros belépőket 2015.03.20-án reggel 8:00 és 10:00 között emailben küldi ki a
Bank.

Részvételi feltételek:








A facebook 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;
aki már követője a GRÁNIT Bank facebook oldalának vagy a Játék kezdetét követően az oldal
lájkolásával követővé válik;
aki hozzájárul ahhoz, hogy nevét kiposztolja a Gránit Bank saját facebook oldalán és a játékba
benevezett véleményét és a kérdésekre adott válaszát felhasználhatja a Gránit Bank a saját
weboldalán, a Facebook oldalán, és a Google+ oldalán;
a Játékban minden résztvevő emailben beküldött véleménnyel, ötlettel vehet részt.
A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Gránit Bank munkavállalói és a bankkal
közvetítői szerződést kötött személyek, valamint azok közvetlen családtagjai.

A facebook nyereményjáték leírása:
1. A facebook nyereményjátékban a Gránit Bank Zrt. által feltett 3 kérdésre kell válaszolni.
2. A kérdések:
- Milyen számodra az ideális Bank?
- Mit gondolsz, milyen digitális szolgáltatásokat nyújt majd a jövő bankja?
- Mi tetszik a Gránit Bankban és mivel egészítenéd ki a szogláltatásait?
3. A választ emailben az info@granitbank.hu címre kell elküldeni a tárgyban megjelölve a játék
elnevezését: „Számít a véleményed”. A facebook oldalon a játékot meghirdető és reklámozó
poszthoz fűzött kommentben nem lehet válaszolni a játékban feltett kérdésekre. .
4. Nyereményre azok a játékosok jogosultak, akiknek a játékra beküldött véleményét és ötleteit
a 3 tagú szakmai zsűri a legjobbnak találja.

A nyertesek megállapításának módja:
A játékra az emailban beérkezett vélemények és javaslatok közül egy 3 tagú szakmai zsűri választja ki
az 5 legszínvonalasabbat, az elmondott vélemény tartalma és a leírt javaslatok érdekessége,
különlegessége alapján.
A zsűri a Gránit Bank menedzsmentjének tagjaiból áll.
Nyeremények
A zsűri által kiválasztott pályázók egy-egy két személyre szóló belépőt kapnak a Rippl-Rónai
és Maillol – egy művészbarátság története festészeti kiállításra, (4800 Ft összértékben),
amely bármikor felhasználható a 2015.04.06-ig nyitva tartó kiállításon.
A nyeremények készpénzre nem válthatóak.
Kiértesítés
A nyertesek nevét a Gránit Bank kiposztolja a facebook oldalán, közli a weboldalán és értesítést küld
a nyertesek számára a megadott email címre.
A kiértesítéssel együtt az emailhez csatolja a megnyert páros belépőre jogosító elektronikus kupont.
Általános rendelkezések
A Nyereményjáték használatával az abban résztvevők megerősítik, hogy teljes mértékben ismerik és
elfogadják a jelen játékszabályzatban foglalt rendelkezéseket, és kifejezik erre vonatkozó
beleegyezésüket.
A Szervező jogosult bármikor, belátása szerint a Nyereményjátékot megszüntetni vagy felfüggeszteni,
vagy jelen játékszabályzatot módosítani. Szervező fenntartja továbbá a jogot a Nyereményjáték
törlésére vagy felfüggesztésére, a nyeremények átadásának részben vagy egészben történő
megakadályozására, ha a Nyereményjáték kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének
gyanúja merül fel, vagy ha valamely játékos a Nyereményjáték lefolyását bármilyen módon
manipulálja, illetve bármely módon rosszhiszeműen jár el, továbbá előre nem látott 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 Szervezővel szemben.
A Szervező fenntartja magának a jogot, a közerkölcsöt vagy a politikai semlegességet sértő tartalom
moderálására, illetve az ilyen tartalom versenyből való kizárására.

