
Soutěž o střechu Tondach 

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.tondach.cz, splňuje mj. podmínky uvedené v článku V. 

těchto pravidel a dále splní následující požadavky: 

Na webové stránce www.tondach.cz provede v době trvání soutěže registraci tak, že v daném 

formuláři vyplní osobní údaje (jméno, příjmení, e-mail, telefon, místo stavby a PSČ), čímž se 

zaregistruje do losování o výhru – střechu Tondach. V průběhu konání soutěže se může účastník 

registrovat pouze jednou a může vyhrát pouze jednu výherní cenu. Další možností stát se 

účastníkem soutěže je registrace účastníka na veletrhu ForArch ve dnech 17. – 21.9.2019 , a to 

vyplněním registračního formuláře společně se zaměstnancem společnosti Wienerberger s.r.o. na 

mobilním zařízení iOs. 

 Termín soutěže 

Soutěž proběhne v termínu od 26.8.2019 do 6.10.2019. 

 Výherní cena soutěže 

Do soutěže je věnováno celkem 5 cen, kdy po jedné ceně bude losováno v každém z níže 

uvedených termínů. Ze všech účastníků, kteří se výše uvedeným způsobem zaregistrovali do 

soutěže, bude vylosováno 5 výherců (v každém z níže uvedených termínů jeden výherce), kteří 

každý jako výhru obdrží 

Poukaz k odběru zboží – základních tašek pálené střešní krytiny Tondach 

o Základní tašky dle vlastního výběru

o Ze standardní nabídky pálených tašek (vyrobených v závodech Tondach
společnosti Wienerberger s.r.o.

o V množství do 200 m2 střechy
o Platnost poukazu na odběr zboží je do 30.6.2020
o Poukaz lze uplatnit u všech prodejců pálené krytiny Tondach

Náhrada této věcné výhry v penězích není možná. 

 Vyhodnocení soutěže 

Losování proběhne ve dnech 10.9.2019, 17.9.2019, 24.9.2019, 1.10.2019 a 8.10.2019 

• v závodě Tondach společnosti Winenerberger s.r.o., Bělotínská 722, 753 01 Hranice, za

účasti dvou osob v zaměstnaneckém vztahu k pořadateli

• V každém termínu bude vylosován jeden výherce

• Výherce bude uveřejněn/ informován o výhře v termínu a způsobem uvedeným v úplných

pravidlech soutěže.

V Hranicích dne 13. září 2019 

Wienerberger s.r.o. 

http://www.tondach.cz/
http://www.tondach.cz/

