
 
Nyomozz velünk! 2017. 06. 21. 
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: 2017. 06. 21. 17:00-től 2017. 07. 04. 24:00-ig  
A nyertesek kihirdetésére 2017. 07. 05-én du 17:00-kor a GRÁNIT Bank Facebook oldalára feltett 
posztban kerül sor. 
A nyeremények átvétele 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 lájkolja a játékot meghirdető posztot  

A Játékban való részvételnek nem feltétele, de megköszönjük, ha megosztod a játékot meghirdető 
posztot. A játékban minden résztvevő az egyes fordulókban csak egyszer indulhat a nyereményért, 
azaz egyszer adhat le megfejtést;  

A Játékban nem vehetnek részt a Gránit Bank munkavállalói, a Gránit Bankkal közvetítői szerződést 
kötött személyek, valamint azok közeli hozzátartozói.  
 
A Játék leírása: 

 „Nyomozz velünk” A Facebookon posztolt fotók alapján privát üzenetben vagy a 
nyeremenyjatek@granitbank.hu e-mail címre kell megadni a megfejtést, hogy hol, melyik 
városban, melyik épületnél készült a játék keretében posztolt 5 db GRÁNIT bankkártya –
szelfi? 
  

Nyeremény:  

Az összes posztolt fotón lévő helyszínt pontosan megnevező megfejtők GRÁNIT pólót 
nyernek.  

A felajánlott nyeremény 5 db póló. (A bank fenntartja magának a jogot, hogy a helyes 
megfejtések számától függően a pólók számát növelje) 

 

A nyertes megállapításának módja:  

A Facebook poszthoz a helyes megfejtést a nyeremenyjatek@granitbank.hu e-mail címre 
vagy privát üzenetben kell elküldeni. A pontos megfejtést mind az öt alkalommal a 
leggyorsabban beküldő játékosok nyernek. A játékosok között a sorrend a megfejtés 
beérkezésének időpontja alapján alakul ki, pontozással. 
   
Kiértesítés  
A nyertes játékosok nevét a Gránit Bank Facebook oldalán posztolja ki, továbbá a nyertes játékosokat 
e-mailben vagy privát Facebook üzenetben is értesíti.   

mailto:nyeremenyjatek@granitbank.hu


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 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. 


