
Találd meg jelmondatunkat! – Gránit Bank Facebook nyereményjáték szabályzata és 

részvételi feltételek  

Szervező:  

Gránit Bank Zrt. ( Székhely: 1095 Budapest Lechner Ödön fasor 8. Cégjegyzékszám: Cg. 0110041028) 

 

Egyfordulós játék időzítése:   

A játék  

 kezdete: 2014. 12.12. 12:00  

 vége: 2014. 12.12. 22:00, de legkorábban az első 5 nyertes hozzászólás beérkezéséig 

A nyertesek kihirdetése az 1. forduló esetében az első 5 értékelhető és helyes komment\hozzászólás 

beérkezése után, de legkésőbb 12.13. 8:30-kor történik a GRÁNIT Bank Zrt. facebook oldalára feltett 

posztban. A nyereményeket 2014.12.13. 9.00-tól 2014.12.16. 9:00-ig lehet átvenni, 12. 14-én, 

vasárnap az átvétel szünetel. 

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; 

 a Játékban minden résztvevő csak egy kommentet tehet a fordulóban kitűzött nyereményért; 

 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 kérdésre kell helyes és gyors 

választ adni. A kérdés: mi a Gránit Bank Zrt. jelmondata, amely szerepel a bank honlapján is. 

A válasz kell, hogy tartalmazza a bank szlogenjét (kétféle lehetőség is elfogadható, 

mindkettő szerepel a bank honlapján a GRÁNIT névhez kapcsolva).  

2. A választ a Gránit Bank Zrt. facebook oldalán a játékot meghirdető poszthoz fűzött 

hozzászólás (komment) formájában kell megadni.   

3. Nyereményre a feladatot helyesen és leggyorsabban teljesítő első öt játékos jogosult.  

A nyertesek megállapításának módja: 

A nyertest a Szervező a forduló záró időpontja után állapítja meg, annak alapján, hogy a 

fordulót meghirdető posztban feltett kérdésre a poszthoz tett hozzászólásban érkezett 

válaszok közül időrendben melyik volt az első öt leggyorsabban és a feltett kérdésre a 

legpontosabban válaszoló facebook felhasználó. 

Nyeremények 



Összesen 5 díjazott lehet. Mind az öten egy-egy – két személyre szóló – meghívót vehetnek át a 

Rippl-Rónai és Maillol – egy művészbarátság története festészeti kiállítás megnyitójára, amely a 

Magyar Nemzeti Galériában, 2014. 12. 16-án 11 órai kezdettel kerül megrendezésre.  

A nyeremények készpénzre nem válthatóak. 

Kiértesítés 

A nyertesek nevét a Gránit Bank facebook oldalán posztolja ki az első 5 nyertes 

komment\hozzászólás beérkezése után, de legkésőbb 12.13.-én 08:30-kor, egyúttal megad egy email 

címet a nyertesek jelentkezéséhez. 

A nyertesek a Bank által megadott email címre vagy a facebook oldalon üzenetben küldhetik el 

elérhetőségüket. A nyeremények átadása Budapesten, a Gránit Bank Zrt. székhelyén (1095 Lechner 

Ödön fasor 8.,) illetve egy nappal korábbi előzetes egyeztetés esetén a WestEnd Ügyfélközpotban 

(WESTEND Üzletközpont 1. emelet, Hild József sétány 24.) történik, a személyazonosság igazolása 

után.  

A nyeremények átvételét a nyertes adatait tartalmazó átvételi igazolás bizonyítja. 

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.  

 
 

 

 


