Často kladené otázky a odpovědi k soutěži
„SPOLU ZA VÝHROU“
Soutěž probíhá od 1. 6. do 11. 7. 2021 ve všech obchodech na celém území ČR a vybraných hospodách.
Soutěž je rozdělena do 2 částí. Zúčastnit se budeš moct rovnou obou soutěží a zároveň v obou soutěžích
vyhrávat! Výherce losujeme každý týden.
Soutěž probíhá na webu www.staropramen.cz/soutez.
Informační e-mail soutěže je soutez@staropramen.cz.
Soutěžní týdny
1. 6. – 6. 6.
7. 6. – 13. 6.
14. 6. – 20. 6.
21. 6. – 27. 6.
28. 6. – 4. 7.
5. 7. – 11. 7.

Losování výher
7. 6.
14. 6.
21. 6.
27. 6.
5. 7.
12. 7.

1. část soutěže – Kódy pod víčky piv zakoupených v obchodech
Kupuj piva Staropramen (skleněné lahve i plechovky) ve speciální fotbalové edici. Pod každým víčkem nalezneš
unikátní soutěžní kód. Zaregistruj se na webu, vlož soutěžní kód pod svým účtem a už jsi ve slosování. Čím více
kódů vložíš, tím větší šanci na výhru v daný týden máš.
2. část soutěže – Účtenky za nákup piv v hospodě
Kup dvě čepovaná piva Staropramen v době trvání soutěže a schovej si účtenku. Zaregistruj se na webu, nahraj
účtenku pod svým účtem a už jsi ve slosování. Čím více účtenek nahraješ, tím větší šanci na výhru v daný týden
máš.

OTÁZKY

ODPOVĚDI

Sčítají se body za vložené
kódy a nahrané účtenky?

Ne. Jde o dvě oddělené soutěže, konané ve stejný čas. Abychom ti ale ušetřili čas,
registrace a web pro soutěže jsou společné. Díky tomu můžeš vyhrát více výher, pokud se
zapojíš do obou částí soutěže.

Jak dlouho soutěž trvá?

Soutěž trvá od 1. 6. 2021 do 11. 7. 2021. Vítěze losujeme každý týden v pondělí.

Co mám dělat, když chci
soutěžit?

Stačí se zaregistrovat a buď a) koupit piva Staropramen ve speciální fotbalové edici nebo
b) si v době konání soutěže dát dvě čepovaná piva v hospodě a schovat si účtenku. Pak už
jen tady na webu vložíš kódy nebo nahraješ účtenku a počkáš na slosování. Samozřejmě
čím víc kódů a účtenek, tím větší šance vyhrát.

Jak funguje soutěž s kódy
z víček?

Na web vložíš unikátní 8místný kód, který najdeš pod víčkem skleněné lahve nebo
plechovky (rub kovové zátky) ze speciální fotbalové edice. Čím více kódů vložíš, tím se
násobí tvoje šance na výhru jedné z fotbalových cen. Pokud vložíš 11 kódů, dostáváš se
daný týden také do slosování o hlavní výhry.

Co mám dělat, pokud kód
na víčku nelze přečíst?

Pošli fotku špatně čitelného kódu z víčka na e-mail soutez@staropramen.cz a poradíme ti,
co dělat dál.

Jak funguje soutěž
s účtenkami z hospod?

Na web nahraješ účtenku z hospody, která obsahuje min. 2 čepovaná piva Staropramen
nebo Smíchovský výběr, která byla zakoupena v době konání soutěže. Čím víc účtenek
nahraješ, tím se násobí tvoje šance na výhru jedné z fotbalových cen. Pokud nahraješ
3 účtenky, dostáváš se daný týden také do losování o hlavní výhry.

Co mám dělat, pokud mi
nelze nahrát účtenku?

Ani náš systém není dokonalý a může se stát, že pomačkané nebo nestandardní
účtenky/paragony nepřečte. V tom případě nám fotku účtenky pošli na e-mail
soutez@staropramen.cz a my se ti na ni podíváme.

Můžu soutěžit jenom
jednou? Nebo to jde
víckrát?

Soutěžit můžeš vícekrát. Ale pozor, limit vložených kódů z víček je 150 kódů týdně
a z jednoho dne je možné zaregistrovat pouze jednu účtenku z hospody.
Do pondělního slosování vždycky zařadíme všechny kódy a účtenky za posledních sedm
dní.

Soutěží se na kola?

Přesně tak. Každé kolo končí v neděli v 23:59:59 hodin. V pondělí pak losujeme výherce
fotbalových a hlavních výher obou soutěží.

Jak určujete, kdo vyhrál?

O vítězi rozhodne férové automatizované losování. Losujeme ze všech vložených kódů
a nahraných účtenek za uplynulý týden. Své šance na výhru tedy můžeš ještě zvětšit,
pokud zaregistruješ více kódů nebo účtenek!

Co můžu vyhrát v soutěži
s kódy z obchodů?

Vyhrát můžeš jednu z hlavních výher: 11x OLED televize s úhlopříčkou 164 cm, 11x full
HD projektor (v losování o hlavní výhry jsi za každých 11 vložených kódů). A k tomu můžeš
vyhrát fotbalové výhry, které jsou: 100x podepsaný reprezentační dres, 200x Staropramen
fanouškovský box, 100x zásoba piva pro fandění s přáteli.

Co můžu vyhrát v soutěži
s účtenkami z hospod?

V této soutěže můžeš vyhrát jednu z hlavních výher: 11x OLED televize s úhlopříčkou
139 cm, 11x Soundbar LG (v losování o hlavní výhry jsi za každé 3 nahrané účtenky).
A k tomu můžeš vyhrát fotbalové výhry: 100x podepsaný reprezentační dres,
200x Staropramen fotbalové ponožky, 100x šála české reprezentace.

Je nějaké omezení, kolik
výher můžu získat?

Ano, aby se dostalo na všechny a nevyhrál jsi jen stejné výhry, můžeš v rámci obou soutěží
vyhrát 1 hlavní výhru a od každého druhu fotbalové výhry pouze 1 kus během celé doby
trvání soutěží. A to je stále velká spousta výher!

Budu si muset výhry někde
vyzvednout?

Kdepak, výhry ti doručíme přes kurýrní služby, které ti dají dopředu vědět, že se s tvou
výhrou k tobě chystají, abys byl určitě doma. Pro výhry obsahující naše pivo si nezapomeň
při přebírání i doklad totožnosti, aby kurýr ověřil, že opravdu předává obsah osobě starší
18 let.
Výhry budeme posílat průběžně po každém losování, nejpozději výhry pošleme do
1 měsíce od konce soutěže, tedy do 8. 8. 2021.

Když vyhraju, kam mi
výhru pošlete?

Výhry pošleme na adresu, kterou nám ve svém profilu musíš vyplnit do 5 dnů od výzvy,
kterou ti pošleme na e-mail, pod kterým ses registroval.

Když vložím 5 kódů jeden
týden a 6 kódů až druhý
týden, budu soutěžit
o hlavní výhru?

Ano, ve druhém týdnu jsi totiž vložil celkem 11 kódů, a tím ses dostal do slosování o hlavní
výhru! V druhém týdnu budeš také 6x ve slosování o fotbalové výhry za 6 vložených kódů.

Když nahraju 1 účtenku
jeden týden a 2 účtenky až
druhý týden, budu soutěžit
o hlavní výhru?

Ano, ve druhém týdnu jsi totiž nahrál celkem 3 účtenky a tím ses dostal do slosování
o hlavní výhru! V druhém týdnu budeš také 2x ve slosování o fotbalové výhry za 2 nahrané
účtenky.

Co mám dělat, když se
chci ze soutěže úplně
odhlásit nebo zrušit účet?

Stačí se přihlásit ke svému účtu a zvolit možnost zrušit účet. Celý tvůj účet bude smazán,
včetně vložených kódů a nahraných účtenek, a tím tvá účast v soutěži skončí.

Není tu odpověď na tvou otázku? Napiš nám na e-mail soutez@staropramen.cz.

Tento dokument je pouze informativní, jediná platná
pravidla soutěže „SPOLU ZA VÝHROU“ jsou uložena na
webu www.staropramen.cz/soutez.

