
Szelfizz a GRÁNIT Bankkal!– Gránit Bank Digitális számlacsomag kampányához kapcsolódó 

Facebook nyereményjáték (a továbbiakban: Nyereményjáték) szabályzata és részvételi 

feltételei (a továbbiakban: Játékszabályzat) 

Szervező:  

Gránit Bank Zrt. ( Székhely: 1095 Budapest Lechner Ödön fasor 8. Cégjegyzékszám: Cg. 01 10 041028) 

 

A Nyereményjáték időzítése: 2016. március 03-tól a Budapesten kihelyezett valamennyi (31 db) 

Citylight GRÁNIT Digitális bankszámlacsomag hirdetés megtalálásáig, de legfeljebb 2016. március 31-

ig tart.   

A nyertesek kihirdetésére a Nyereményjáték végén, de legkésőbb április 1-én kerül sor a GRÁNIT 

Bank Facebook oldalára feltett posztban. A nyeremények az eredményhirdetést követően egy héten 

belül kerülnek postázásra.  

Részvételi feltételek: 

 A Nyereményjátékban 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 Nyereményjáték kezdetét 
követően az oldal lájkolásával követővé válik; 

 aki hozzájárul ahhoz, hogy nevét kiposztolja a Gránit Bank a saját Facebook oldalán; 

 a Nyereményjátékban minden résztvevő csak egyszer indulhat a kitűzött nyereményért; 
 a Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Gránit Bank munkavállalói a Bankkal közvetítői 

szerződést kötött személyek, azok közeli hozzátartozói, valamint a Bankkal a hirdetések 
elkészítésére és kihelyezésére szerződéses jogviszonyban álló cégek munkavállalói és azok 
közeli hozzátartozói.  
 

A Nyereményjáték leírása: 

1. A  Nyereményjátékban a Citylight reklámtáblákon elhelyezett 31 db GRÁNIT Bank Digitális 

bankszámla hirdetést kell megtalálni. A hirdetés felfedezését egy a Citylight reklámtábla 

mellett készített szelfie-vel, a játékost és a GRÁNIT Bank hirdetését egyszerre bemutató 

fotóval kell bizonyítani.  

2. A fotót a #granitdigitalis hashtaggel kell kiposztolnia a játékosnak saját Facebook oldalára.  

3. A fotót feltöltő játékosnak, a posztolással egyidejűleg értesítenie kell a GRÁNIT Bankot, a fotó 

posztolásáról egy Facebook privát üzenetben, pontosan megjelölve azt a helyet, ahol a 

hirdetés áll és ahol a kép készült. 

4. Minden egyes játékos, akik elsőként talál meg egyet a 31 Citylight reklámtábla közül garantált 

kis ajándékot kap. 

5. A játékosok közötti sorrendet a Facebook privát üzenet dátuma és időpontja alapján állapítja 

meg a Bank. 

A nyertes megállapításának módja: 



 Az a játékos nyer, aki a Budapesten kinn lévő 31 db Citylight reklámtábla bármelyikét  megtalálja, 

arról a #granitdigitalis megjelöléssel posztol a saját idővonalán egy szelfie-t  és a posztolásról  – a 

reklámtábla pontos helyét is feltűntetve – elsőként értesíti a Bankot egy Facebook privát üzenetben. 

A sorrend megállapításának joga a Bankot illeti. 

Nyeremények 

Emeltük a tétet!  Az első öt - a játékszabályzat előírásainak megfelelően - fotót posztoló játékos 

okostelefonhoz csatlakoztatható power bank-et (külső akkut) kap ráadásként! 

Minden egyes Citylight reklámtábla esetében készült szelfie-t elsőként posztoló játékos nyereménye 

egy logózott GRÁNIT Bank nyakpánt, amely belépőkártya vagy kulcs tartására alkalmas fém 

karabinerrel van ellátva.  

A nyeremények készpénzre nem válthatóak. 

Kiértesítés 

A nyertesek nevét a GRÁNIT Bank a Bank Facebook oldalán posztolja ki a Nyereményjáték végét 

követő nap déli 12:00-kor, egyúttal megad egy email címet a nyertesek jelentkezéséhez. 

A nyertesek a Bank által megadott email címre küldhetik el elérhetőségüket, postacímüket. A 

nyeremények postai úton kerülnek megküldésre. A nyereményhez tartozó SZJA-fizetési 

kötelezettséget a Nyereményjátékot kiíró és szervező Bank viseli. 

Általános rendelkezések 

A Nyereményjátékban való részvétellel, vagyis az elkészült szelfie a játékos saját idővonalán való 
közzétételével a játékos  megerősíti, hogy teljes mértékben ismeri és elfogadják a jelen 
Játékszabályzatban foglalt rendelkezéseket, és kifejezi 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 Nyereményjátékkal 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.  

 
 

 



 


