
 

 

 

FAQ – časté otázky 
 
1. Môžem sa súťaže zúčastniť opakovane? 
Áno, do súťaže sa môžeš zapojiť opakovane, vždy však s novou súťažnou účtenkou, ktorá musí 
obsahovať aspoň 2 zakúpené produkty Ehrmann High Protein. Čím viac súťažných účteniek registruješ, tým 
väčšiu máš šancu na výhru. Denne môžeš zaregistrovať maximálne 5 účteniek. Účtenky si starostlivo 
uschovaj pre potvrdenie nároku na výhru.  
 
2. Pokiaľ mám na jednej účtenke viac produktov Ehrmann High Protein, môžem účtenku 

zaregistrovať viackrát? 
Bohužiaľ nie. S každou účtenkou sa dá súťaže zúčastniť iba jedenkrát, a to bez ohľadu na to, koľko  je na nej 
zakúpených produktov Ehrmann High Protein. Pokiaľ chceš znovu hrať, zaregistruj novú súťažnú účtenku, 
znovu aspoň s dvoma produktami Ehrmann High Protein.  
 
3. Čo keď vyhrajem, ale nebudem mať účtenku so súťažným nákupom? 
Bohužiaľ, doloženie účtenky/účteniek je základným predpokladom pre získanie výhry. Pokiaľ účtenku 
nebudeš schopný/schopná doložiť, výhru získava náhradný výherca. Nezabudni si preto uschovať originály 
všetkých súťažných účteniek. 
 
4. Koľko je výhier a koľkokrát môžem vyhrať? 
Výherných voucherov je celkom 534 ks. Z toho:  

- Denná výhra: 516 ks voucherov na nákup outfitu značky Nebbia v e-shope www.nebbia.fitness/sk 
v hodnote 60 Eur. Môžeš vyhrať opakovane, ale iba 1x denne a vždy s novou účtenkou. Po dobu 
trvania súťaže môžeš dennú výhru získať maximálne 5x.  

- Týždenná výhra: V každom súťažnom týždni budú vylosovaný 3 výhercovia elektronického voucheru 
na nákup outfitu značky Nebbia v hodnote: 400 Eur / 300 Eur / 100 Eur. Celkom 18 ks voucherov. 
Vyhrať môžeš opakovane, ale iba 1x v súťažnom týždni, vždy s novou účtenkou a maximálne 3x po 
dobu trvania súťaže.  

- Garantovaná výhra: Každý súťažiaci získava za každú platnú súťažnú registráciu voucher na 10% 
zľavu na nákup outfitu značky Nebbia v e-shope www.nebbia.fitness/sk. 

 
5. Pokiaľ vyhrajem dennú výhru, môžem súťažiť ďalej o týždennú výhru? 

Áno, o týždennú výhru môžeš hrať i v prípade, že vyhraješ dennú výhru. Nezabudni si uschovať 
originály všetkých súťažných účteniek. 

 
6. Ako zistím, že mám nárok na výhru? 

- Denná výhra: Dennú výhru získavaš v prípade, že si splnil/a podmienky súťaže a Tvoja registrácia 
bola doručená do systému v okamihu šťastnej chvíľky. O dennej výhre budeš informovaný/á 
prostredníctvom SMS na telefónnom čísle, ktoré si uviedol/a v registračnom webovom formulári. 
Výherný voucher Ti bude zaslaný na e-mail, ktorý si uviedol/a v registračnom formulári.  
 
  



 

 

 

 
Výhra bude zaslaná po splnení všetkých podmienok k získaniu výhry a po doložení platnej originálnej 
súťažnej účtenky/účteniek. Nezabudni si uschovať originály všetkých súťažných účteniek. 
Týždenná výhra: Týždenná výhra bude stanovená na základe náhodného losovania a pokiaľ Ti bude 
nárok na výhru uznaný, príde Ti výherný elektronický voucher na e-mail, ktorý si uviedol/a 
v registračnom formulári. 
Výhra bude zaslaná po splnení všetkých podmienok k získaniu výhry a po doložení platnej originálnej 
súťažnej účtenky/účteniek. Nezabudni si uschovať originály všetkých súťažných účteniek. 
Garantovaná výhra: Po odoslaní platného registračného formuláru sa zobrazí hláška potvrdzujúca 
platnosť registrácie a zároveň elektronický kód na zľavu.  

 
7. Kedy mi príde moja výhra? 

- Denná výhra – Dennú výhru, voucher v hodnote 60 Eur, Ti pošleme do 3 pracovných dní od overenia 
súťažnej účtenky, ktorú si registroval/a do súťaže. 
Týždenná výhra –1 z 3 ks týždenných voucherov v hodnote 400 Eur / 300 Eur / 100 Eur, Ti pošleme 
nasledujúci pracovný deň po vylosovaní, ktoré prebehne vždy do 2 pracovných dní nasledujúcich po 
poslednom dni práve ubehnutého súťažného týždňa. Nezabudni si uschovať originály všetkých 
súťažných účteniek. 

- Garantovaná výhra: Po odoslaní platného registračného formuláru sa zobrazí informácia 
potvrdzujúca platnosť registrácie a zároveň elektronický kód na zľavu.  

 
8. Aká je platnosť elektronických voucherov a kódov? 

- Denná a Týždenná výhra: Platnosť každého výherného voucheru je do 14. 11. 2022. 
- Garantovaná výhra:  

Pre súťažné obdobie 19. 9. – 2. 10. 2022 unikátny kód s platnosťou do 9. 10. 2022 
Pre súťažné obdobie 3. 10. – 16. 10 2022 unikátny kód s platnosťou do 23. 10. 2022 
Pre súťažné obdobie 17. 10. - 31. 10. 2022 unikátny kód s platnosťou do 7. 11. 2022 

 
9. Koľko je súťažných týždňov?  
Súťažných týždňov je celkom 6 a sú rozdelené nasledovne:  
 
1. súťažný týždeň: 19. 9. – 25. 9. 2022, 2. súťažný týždeň: 26. 9. – 2. 10. 2022, 3. súťažný týždeň:  
3. 10. – 9. 10. 2022, 4. súťažný týždeň: 10. 10. – 16. 10. 2022, 5. súťažný týždeň: 17. 10. – 23. 10. 2022,  
6. súťažný týždeň: 24. 10. – 31. 10. 2022 
 
 
Viac nájdeš v úplných pravidlách súťaže. 


