
STRUČNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE O POUKAZY NA STAVEBNÍ MATERIÁL A SLUŽBY 

V HODNOTĚ 1.200.000,- Kč – SOUTĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK 

Průběh soutěže a stručná pravidla 

Účastníkem soutěže se může stát každý, kdo svou účastí v této soutěži akceptuje úplná pravidla 

soutěže zveřejněná na webu pořadatele www.wienerberger.cz  a splňuje mj. podmínky uvedené v 

článku V. těchto pravidel a dále splní následující požadavky.  

Na webové stránce www.wienerberger.cz/ provede v termínu od 10. 1. 2023 do 31. 3. 2023 

registraci tak, že v daném formuláři pro kalkulaci materiálu vyplní osobní údaje (jméno, příjmení, 

e-mail, telefon, celé místo stavby včetně popisu místa stavby a PSČ) a dodá podklady potřebné 

pro kalkulaci nejpozději do 7. 4. 2023. 

 

V průběhu konání soutěže může být jedno místo stavby registrováno pouze jednou. Opakovaná 

registrace jednoho místa stavby nebude do soutěže zařazena.  

 

Pro faktické získání výhry (tj. plnění výhry ze strany pořadatele) musí výherce předložit platnou 

kalkulaci Wienerberger na materiál Porotherm z období 10.01.2023 do 7. 4. 2023 (za 

předpokladu, že tato kalkulace nebude doložena, výherce nemá nárok na poskytnutí výhry). 

 

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit pravidla soutěže či celou soutěž zrušit bez udání důvodu. 

Soutěž je určena pouze pro investory rodinných domů.  

Úplná pravidla soutěže naleznete ZDE > 

Termín soutěže 

Soutěž proběhne v termínu od 10. 01. 2023 do 31. 03. 2023 

Výherní ceny soutěže 

Výhrou v soutěži jsou: 

1x poukaz na stavební materiál Wienerberger v ceníkové hodnotě 1.075.000 Kč 

o Cihly Porotherm dle vlastního výběru v ceníkové hodnotě 650.000 Kč 

o Základní střešní tašky Tondach včetně doplňkových tašek dle vlastního výběru 

v ceníkové hodnotě 150.000 Kč 

o Stropy a překlady Porotherm dle vlastního výběru v ceníkové hodnotě 100.000 Kč 

o Dlažba Semmelrock CityTop na 100 m2 v ceníkové hodnotě 75.000 Kč 

o Lícové cihly Terca Abote na 130 m2 v ceníkové hodnotě 100.000 Kč 

10 x poukaz na Pomoc se založením zdiva v hodnotě 6.050 Kč 

20 x poukaz na Kurz Žijte ve své zahradě od Ferdinanda Lefflera v hodnotě 5.900 Kč 

 

http://www.wienerberger.cz/porotherm-soutez
http://www.wienerberger.cz/porotherm-soutez
https://www.wienerberger.cz/content/dam/wienerberger/czech-republic/marketing/photography/mix-for-web/kampan%C4%9B/porotherm/2022/CZ_POR_DOC_Pravidla_souteze_Porotherm_zdivo_zdarma.pdf


pro 31 výherců s unikátním místem stavby, které bude poskytnuto na základě losování ze všech 

účastníků, kteří se výše uvedeným způsobem zaregistrovali do soutěže. 

Výhra bude udělena formou poukazu k odběru. 


