FAQ – Spotřebitelská soutěž
Pouze s kartou Sazka Klubu jste ve hře o obytné auto PLA Happy 440 za 1 200 000 Kč
Kdy spotřebitelská soutěž trvá?
Soutěžní období je od 1. 4. do 28. 4. 2019
Jaká jsou pravidla soutěže?
Soutěž je určena pouze pro členy Sazka Klubu. Do soutěže budou zařazeny Sazka klubové karty, které budou
plně registrovány do 28. 4. 2019 včetně. Podmínkou plné registrace je také ověřené telefonní číslo nebo
e-mail zákazníka.
Dále je potřeba splnit alespoň jednu ze tří dalších podmínek soutěže:
• Načíst alespoň jednou kartu Sazka Klubu na terminálu SAZKA v době konání soutěže.
• Jakékoliv dobití SAZKAmobil telefonního čísla se spárovanou kartou Sazka Klubu v době trvání soutěže.
• Přihlásit se alespoň jednou na www.sazka.cz/sazka-klub pod číslem Sazka karty do zákaznického účtu 		
Sazka Klubu.
Pomůže mi, pokud načtení karty na terminálu, dobití telefonního čísla nebo přihlášení do Klubu provedu
opakovaně?
Ano, číslo karty bude může být do soutěže zařazeno opakovaně. Jedno číslo karty však může být do soutěže
zařazeno maximálně 100x.
Kdy a jak výherce vylosujete?
Výherce vylosujeme za přítomnosti notáře v úterý 30. 4. 2019. Ve středu 1. 5. pak výherní číslo Sazka
Klubové karty zveřejníme na www.sazka.cz/sazka-klub. Výherce budeme také kontaktovat na jeho telefonním čísle nebo e-mailu.
Co se stane, pokud se vám výherce nepodaří kontaktovat?
Pokud se nám prvního výherce nepodaří kontaktovat, máme vylosováno pět náhradníků, které budeme
kontaktovat v pořadí, ve kterém jsme je vylosovali.
Mohu místo auta obdržet finanční ekvivalent?
Ano, pokud výherce zvolí místo věcné ceny finanční ekvivalent, bude mu tento finanční ekvivalent vyplacen
na bankovní účet, který výherce nahlásí při identifikaci výhry v sídle Sazky.
Jaká je přesná specifikace obytného automobilu?
Obytný automobil PLA Happy 440 je postaven na podvozku Citroen Jumper. Výherce specifikuje konkrétní
výbavu vozu s dodavatelem vozu. Termín dodání konkrétního vozu je cca 6 měsíců od uzavření objednávky.
Více o typu PLA Happy 440 zde.
Jaký typ řidičského průkazu potřebuji na řízení takovéhoto auta?
Toto vozidlo můžete řídit s klasickým řidičákem na osobní automobil, tedy skupina „B“.

