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Často kladené dotazy  

Pouze s kartou Sazka Klubu jste ve hře o ŠKODA FABIA COMBI 

Kdy spotřebitelská soutěž trvá? 

Soutěž probíhá od 03. 05. do 13. 06. 2021. 

 

Jaká jsou pravidla soutěže? 

Soutěž je určena výhradně pro členy Sazka Klubu.  

Každé použití Sazka karty na terminálu SAZKA a.s., ať už budete kupovat loterii nebo los, vygeneruje 

následující den jeden nárok na zatočení Kolem štěstí. Na Kole štěstí si můžete vytočit různé finanční 

odměny, nebo i nefinanční odměnu. Pokud nebudete mít štěstí na finanční odměnu, je onou nefinanční 

odměnou právě postup do losování o ŠKODA FABIA COMBI.  

 

Pomůže mi, pokud načtení karty na terminálu při koupi loterie nebo losu provedu v soutěžním období 

opakovaně, třeba i každý den? 

Ano, každý den může vzniknout nárok na zatočení Kolem štěstí. Pokud každý den použijete při vaší sázce 

Sazka kartu následující den se vám vygeneruje Kolo štěstí a vy máte šanci si vytočit „losování o ŠKODA 

FABIA COMBI“. Celkem tedy až 42x v době trvání soutěže a tím zvýšit svou šanci. 

 

Kdy a jak výherce vylosujete? 

Výherce vylosujeme za přítomnosti notáře ve středu 16. 06. 2021. Výherce budeme také kontaktovat na 

jeho telefonním čísle nebo e-mailu. Jako vždy, při převzetí výhry výherce vyfotíme a zveřejníme na 

stránkách Sazka Klubu https://www.sazka.cz/sazka-klub  

 

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. 

 

Kde najdu úplná pravidla spotřebitelské soutěže? 

Pravidla spotřebitelské soutěže Kolo štěstí naleznete zde. 

 

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 automobilu Škoda Fabia Combi? 

Škoda Fabia Combi Tour Active 1,0 TSI 70 Kw. 5.stupňů mechanická převodovka. Termín dodání vozu je 

cca 6 měsíců od uzavření objednávky u dodavatele vozu, kterým je společnost Autokomplex Menčík.  

 

https://www.sazka.cz/sazka-klub
https://www.sazka.cz/SazkaWeb/media/content/terms/PRAVIDLA-SOUTEZE-Kolo-stesti_FABIA.pdf
http://www.autokomplex.cz/

