Játssz a GRÁNIT Bank kvízjátékában és nyerj!
GRÁNIT Bank Facebook játék
Szabályzat és részvételi feltételek
Szervező:
Gránit Bank Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.; Cégjegyzékszám: 0110-041028)
A játék időzítése:
2020.05.13. 18:00 órától 2020.05.22. 14:00-ig.
A nyertesek kihirdetésére 2020.05.23-án 18:00-kor kerül sor a GRÁNIT Bank Zrt. Facebook oldalán. A
nyeremények postázása a nyertesek kihirdetését követően egy héten belül, személyes egyeztetés
alapján történik.
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 kedvelője a GRÁNIT Bank Facebook oldalának vagy a Játék kezdetét követően, a játék
időtartama alatt, a tipp leadását megelőzően kedvelővé válik.



aki hozzájárul ahhoz, hogy nyeremény esetén a nevét és a nyeremény átvételéről vele készült
fotót posztolja a Gránit Bank saját közösségi oldalain.

A Játékban minden résztvevő kérdésenként csak egy válasszal indulhat a 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
1. A Játék keretében 2020. 05.13-tól 05.19-ig háromnaponta posztolt Facebook bejegyzésben
feltett kérdésre kell megadni a helyes választ a bejegyzés alatti hozzászólásban a
meghirdetett díjak elnyeréséhez.
Beküldési határidő: 05.22. 14:00

A leadott válaszok nem módosíthatók!
2. A meghirdetett díjakra, 5 db 8 GB-os egyedi dizájnú pendrive-ra az az 5 játékos jogosult,
a) aki a játékban megszabott határidőig az összes kérdésre választ ad
b) akinek a megadott pontozási rendszerben a legkevesebb pontja van
a. A helyesen válaszolók aszerint kapnak pontot, hogy hányadikként válaszoltak. Az
első helyes válaszoló 1 pontot kap, a második 2 pontot, a harmadik 3 pontot stb.
b. Azok lesznek a nyertesek, akik mind a 3 kérdésre helyesen válaszoltak, és az 5
legkevesebb pontot érték el.
c. Amennyiben nincs 5 olyan játékos, aki minden kérdésre jól válaszolt, a csupán 2
helyes választ vagy 2 helyes és 1 rossz választ adott játékosok közül is kiválasztjuk
azokat, akiknek a legkevesebb pontjuk van.
d. A 2-nél kevesebb jó választ leadók nem nyerhetnek.
Nyeremény: 8 GB-os egyedi dizájnú pendrive.

Kiértesítés
A nyertes játékosok nevét a GRÁNIT Bank Facebook oldalán posztolja ki, továbbá a nyertes
játékosokat – amennyiben erre mód van – Facebook privát üzenetben is értesíti.
A nyeremény átadására a nyertes játékos adatait tartalmazó és általa aláírt nyeremény-átvételi
igazolás kitöltését követően a GRÁNIT Bank székhelyén, vagy előzetes egyeztetés alapján
tértivevényes postai ajánlott küldeményként küldve kerül sor.
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 válaszok Gránit Bank részére való megküldésével a Játékban résztvevők megerősítik, hogy teljes
mértékben ismerik és elfogadják a jelen Játékszabályzatban foglalt rendelkezéseket, és kifejezik erre
vonatkozó beleegyezésüket. A nyereményjáték eredményhirdetésig a játékos a válaszok
visszavonásával bármikor visszavonhatja részvételi szándékát.
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.

