
 

 

 

FAQ – časté otázky 
 
1. Mohu se soutěže účastnit opakovaně? 
Ano, do soutěže se můžeš zapojit opakovaně, vždy však s novou soutěžní účtenkou, která musí 
obsahovat alespoň 2 zakoupené produkty Ehrmann High Protein. Čím více soutěžních účtenek registruješ, 
tím větší máš šanci na výhru. Denně můžeš zaregistrovat maximálně 5 účtenek. Účtenky si pečlivě uschovej 
pro potvrzení nároku na výhru.  
 
2. Pokud mám na jedné účtence více produktů Ehrmann High Protein, mohu 
účtenku zaregistrovat vícekrát? 
Bohužel ne. S každou účtenkou se lze soutěže zúčastnit pouze jednou, a to bez ohledu na to, 
kolik je na ní zakoupených produktů Ehrmann High Protein. Chceš-li znovu hrát, zaregistruj novou soutěžní 
účtenku, opět alespoň se dvěma produkty Ehrmann High Protein.  
 
3. Co když vyhraji, ale nebudu mít účtenku se soutěžním nákupem? 
Bohužel, doložení účtenky/účtenek je základním předpokladem pro získání výhry. Pokud účtenku nebudeš 
schopen/schopna doložit, výhru získává náhradní výherce. Nezapomeň si proto originály všech soutěžních 
účtenek uschovat. 
 
4. Kolik je výher a kolikrát mohu vyhrát? 
Výherních voucherů je celkem 534 ks. Z toho:  

- Denní výhra: 516 ks voucherů na nákup outfitu značky Nebbia v e-shopu www.nebbia.fitness/cs 
v hodnotě 1500 Kč. Můžeš vyhrát opakovaně, ale pouze 1x denně a vždy s novou účtenkou. Po dobu 
trvání soutěže můžeš denní výhru získat maximálně 5x.  

- Týdenní výhra: V každém soutěžním týdnu budou vylosováni 3 výherci elektronického voucheru na 
nákup outfitu značky Nebbia v hodnotě: 10 000 Kč / 7500 Kč / 2500 Kč. Celkem 18 ks voucherů. 
Vyhrát můžeš opakovaně, ale pouze 1x v soutěžním týdnu, vždy s novou účtenkou  
a maximálně 3x po dobu trvání soutěže.  

- Garantovaná výhra: Každý soutěžící získává za každou platnou soutěžní registraci slevový voucher 
na 10% slevu na nákup outfitu značky Nebbia v e-shopu www.nebbia.fitness/cs 

 
5. Pokud vyhraji denní výhru, mohu soutěžit dále o týdenní výhru? 
Ano, o týdenní výhru můžeš hrát i v případě, že vyhraješ denní výhru. Nezapomeň si originály všech 
soutěžních účtenek uschovat. 
 
6. Jak zjistím, že mám nárok na výhru? 

- Denní výhra: Denní výhru získáváš v případě, že jsi splnil/a podmínky soutěže a Tvoje registrace 
byla doručena do systému v okamžiku šťastné chvilky. O denní výhře budeš informován/a 
prostřednictvím SMS na telefonním čísle, které jsi uvedl/a v registračním webovém formuláři. Výherní 
voucher Ti bude zaslán na e-mail, který jsi uvedl/a v registračním formuláři.  
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Výhra bude zaslána po splnění všech podmínek k získání výhry a po doložení platné originální 
soutěžní účtenky/účtenek. Nezapomeň si originály všech soutěžních účtenek uschovat. 

- Týdenní výhra: Týdenní výhra bude stanovena na základě náhodného losování a pokud Ti bude 
nárok na výhru uznán, přijde Ti výherní elektronický voucher na e-mail, který jsi uvedl/a v registračním 
formuláři. 
Výhra bude zaslána po splnění všech podmínek k získání výhry a po doložení platné originální 
soutěžní účtenky/účtenek. Nezapomeň si originály všech soutěžních účtenek uschovat. 

- Garantovaná výhra: Po odeslání platného registračního formuláře se zobrazí hláška potvrzující 
platnost registrace a zároveň elektronický slevový kód.  

 
7. Kdy mi přijde moje výhra? 

- Denní výhra – Denní výhru, voucher v hodnotě 1500 Kč, Ti pošleme do 3 pracovních dnů od ověření 
soutěžní účtenky, kterou jsi registroval/a do soutěže. 

- Týdenní výhra –1 ze 3ks týdenních voucherů v hodnotě 10 000 Kč / 7500 Kč / 2500 K, Ti pošleme 
následující pracovní den po slosování, které proběhne vždy do 2 pracovních dnů následujících po 
posledním dni právě proběhlého soutěžního týdne. Nezapomeň si originály všech soutěžních účtenek 
uschovat. 

- Garantovaná výhra: Po odeslání platného registračního formuláře se zobrazí informace potvrzující 
platnost registrace a zároveň elektronický slevový kód.  

 
8. Jaká je platnost elektronických voucherů a kódů? 

- Denní a Týdenní výhra: Platnost každého výherního voucheru je do 14. 11. 2022. 
- Garantovaná výhra:  

Pro soutěžní období 19. 9. – 2. 10. 2022 unikátní kód s platností do 9. 10. 2022 
Pro soutěžní období 3. 10. – 16. 10 2022 unikátní kód s platností do 23. 10. 2022 
Pro soutěžní období 17. 10. - 31. 10. 2022 unikátní kód s platností do 7. 11. 2022 

 
9. Kolik je soutěžních týdnů?  
Soutěžních týdnů je celkem 6 a jsou rozděleny následovně:  
 
1. soutěžní týden: 19. 9. – 25. 9. 2022, 2. soutěžní týden: 26. 9. – 2. 10. 2022, 3. soutěžní týden:  
3. 10. – 9. 10. 2022, 4. soutěžní týden: 10. 10. – 16. 10. 2022, 5. soutěžní týden: 17. 10. – 23. 10. 2022,  
6. soutěžní týden: 24. 10. – 31. 10. 2022 
 
 
Více najdeš v úplných pravidlech soutěže. 


