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A játék időzítése: MEGHOSSZABBÍTVA csak a szavazatok gyűjtéséhez!  2018. március 20. 
19.00 – április 4. 24.00-ig 
 

A nyertesek kihirdetésére a Játék lezárását követő 1 héten belül a GRÁNIT Bank Facebook 
oldalára feltett posztban kerül sor. A nyeremények átvétele 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 követője a GRÁNIT Bank Facebook oldalának vagy a Játék kezdetét követően 
az oldal lájkolásával követővé válik és  

 aki hozzájárul, ahhoz, hogy nevét és a Játék keretében beküldött fotóját posztolja a 
Gránit Bank saját Facebook oldalán. 

A Játékban minden résztvevő csak egy képpel 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 
Küldj be egy olyan izgalmas vagy szép helyszínt bemutató saját készítésű képet, ahonnan 
szívesen nyitnál bankszámlát a GRÁNIT VideóBank applikáción keresztül. A beküldött 
képeket folyamatosan töltjük fel a GRÁNIT Bank Facebook oldalára, #nyissszamlatbarhonnan 
hashtaggel. a játék időtartama alatt. A képeket a nyeremenyjatek@granitbank.hu e-mail 
címre várjuk. 
 
A nyertes megállapításának módja:  
A beküldött képek közül a 3 legtöbb lájkot (szavazatot) gyűjtő kép készítője okosmobilhoz 
csatlakoztatható Martins Bluetooth hangszórót és GRÁNIT csokit nyer. A Bank különdíjjal 
jutalmazhatja az általa legérdekesebbnek tartott képet! A szavazatokat a játék teljes 
időtartama alatt lehet gyűjteni, de az érvényes szavazat feltétele a GRÁNIT Bank Facebook 
oldalának kedvelése. 
 
Kiértesítés  
A nyertes játékosok nevét a Gránit Bank Facebook oldalán posztolja ki, továbbá a nyertes 
játékosokat e-mailben is értesíti.  
A nyeremény 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 fotó elkészítésével és a 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 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. 


