
A Géniusz játék koncepciója
A játék lényege, hogy a TARR Kft. Facebook-oldalán (https://www.facebook.com/TarrKft/) posztolunk egy feladványt április 22-én, 
amelyben felteszünk egy kérdést a National Geographic Channel csatornán induló drámasorozattal, a Géniusz című alkotással kap-
csolatban. A játék résztvevőinek a kérdésre április 26-án éjfélig kell válaszolniuk a facebook@tarr.hu e-mail címre küldött üzenetben. 
A játékban kizárólag a TARR Kft. ügyfelei vehetnek részt, ezért a jogosultságot a játékosoknak minden esetben igazolniuk kell ügy-
félszámuk feltüntetésével. A helyesen válaszolók közül sorsolással választjuk ki a három nyertest, akik a TARR Kft. és a National 
Geographic Channel jóvoltából egy-egy Géniusz/NatGeo ajándékcsomagot kapnak.

A játékhoz kapcsolódó időpontok, határidők:
• A TARR Kft. Facebook-oldalán 2017. április 22-én 9 órakor tesszük közzé a feladványt.
• A helyes válaszok beérkezési határideje: 2017. április 26-án 23.59-ig.
• Az eredményhirdetésre 2017. április 27-én kerül sor. 

A játék szabályai
Az a TARR előfizető, aki a TARR Kft. Facebook-oldalán közzétett aktuális feladványra Facebook-üzenetben elküldi a helyes választ 
2017. április 26-án 23.59-ig, sorsoláson vesz részt. A feladvány a National Geographic Channel csatornán induló drámasorozathoz, 
a Géniusz című alkotáshoz kapcsolódik. A sorsolás során csak a helyes megoldást áll módunkban elfogadni, valamint az üzenetnek 
tartalmaznia kell a beküldő teljes nevét, valamint ügyfélszámát. Az ügyfélszám feltüntetésével a játékos igazolni tudja, hogy a TARR 
Kft. ügyfele, és így jogosult részt venni a játékban. A szerencsés nyertesek nevét a sorsolást követően a TARR Kft. Facebook-oldalán 
tesszük közzé, emellett e-mailben is értesítjük őket. A játékosok adatait kizárólag a játékban való részvétel ellenőrzésére és a nyer-
tesek értesítésére használjuk fel. Amennyiben egy nyertes az értesítésre nem válaszol, az értesítést követő 24 órán belül új nyertest 
sorsolunk.

A játék révén elnyerhető díjak
3 db Géniusz/NatGeo ajándékcsomag. Mindegyik csomag az alábbiakat tartalmazza:
• NG oldaltáska
• Mars jegyzettömb
• NG baseball sapka
• NG bankkártyatartó
• NG vízzel működő óra
• NG kislámpa

A sorsolás gépi úton (számítógépes program segítségével) történik. Az ajándékcsomagokat postai küldeményként juttatjuk el a nyer-
teseknek, azonban igény esetén személyes átvételre is lehetőség van.

A nyeremény készpénzre nem váltható.

A játékkal kapcsolatban további információkat a facebook@tarr.hu e-mail címen, a 1223-as telefonszámon vagy a személyes ügyfél-
szolgálatokon lehet kérni.
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