
Často kladené otázky a odpovede  
Súťaž Šťastný žreb  
 
1. Ako sa zapojím do súťaže? 

Nakúpte v dm predajniach, v dm e-shope alebo v Mojej dm-App za minimálne 20 EUR. Pri 
nákupe získate stierací žreb. Po zotretí získavate okamžitú výhru, ktorá je vyobrazená pod 
stieracou plochou.  
Pokiaľ chcete hrať o týždenné a mesačné výhry a záverečnú, musíte poslať súťažnú SMS 
s textom: dm (medzera) kód zo žrebu na číslo 707. Príklad: dm AB12C3  
Nezáleží na veľkých a malých písmenách, ale medzi slovom dm a kódom musí byť medzera!  

 
2. Ako a dokedy si môžem vyzdvihnúť svoju okamžitú výhru? 

Svoju okamžitú výhru si môžete prevziať najneskôr do 15.1.2023 v ktorejkoľvek predajni dm.  
Pre prevzatie okamžitej výhry je potrebné predložiť pri pokladnici výherný žreb a v prípade výhry 
násobných bodov na celý nákup si nechať taktiež oskenovať aj platnú zákaznícku kartu dm active 
beauty alebo QR kód z Mojej dm-App s prepojenými kontami. Okamžitú výhru z jedného 
výherného žrebu je možné uplatniť iba jedenkrát. Výmena Okamžitej výhry za finančnú hotovosť 
nie je možná.     
 
V prípade produktovej výhry si vyberte výherný produkt priamo z regálu a prineste ho 
k pokladnici. V prípade neistoty požiadajte kedykoľvek o pomoc personál predajne.  
 
Žreb nezahadzujte, uschovajte si ho pre prípad výhry hlavných výhier.  
 

3. Ako môžem vyhrať o týždenné a mesačné výhry, resp. záverečnú prémiu?  
Musíte poslať súťažnú SMS s textom: dm (medzera) kód zo žrebu na číslo 707. Príklad: dm 
AB12C3 
Nezáleží na veľkých a malých písmenách, ale medzi slovom dm a kódom musí byť medzera!  

 
4. Ak už vyhrám okamžitú výhru, môžem ešte vyhrať týždennú alebo mesačnú výhru, alebo 

záverečnú prémiu? 
Áno. Každý žreb je výherný čo sa týka okamžitých výhier. Do žrebovania o výhry z SMS súťaže sa 
zaradíte IBA poslaním SMS s kódom zo žrebu. Získanie okamžitej výhry nemá vplyv na zaradenie 
žrebovania alebo získanie hlavnej výhry. 

 
5. Môžem vyhrať aj viac výhier naraz? 

Pokiaľ ste získali okamžitú výhru, vždy sa môžete zapojiť SMSkou o týždenné výhry, hlavné výhry 
aj záverečnú prémiu. Pokiaľ ste získali už jednu z týždenných výhier, nemôžete získať ďalšiu 
týždennú výhru, ale môžete získať jednu z hlavných výhier alebo záverečnú prémiu. Zároveň, 
nemôžete získať viacero hlavných výhier. Ale aj keď ste vyhrali jednu z hlavných výhier, vždy ešte 
súťažíte o hotovosť 30.000 EUR. V žiadnom prípade účtenku ani žreb nezahadzujte. 
 

6. Koľko stojí SMS?  
SMS potvrdzujúca zapojenie do súťaže stojí 1,00 EUR s DPH. Všetky ostatné SMS v súťaži (SMS, 
v ktorej odošlete súťažný kód, info SMS, chybové SMS...) sú BEZPLATNÉ.  

 
7. Je jedno, čí napíšem SMS s malými alebo veľkými písmenami?  

ÁNO, je to jedno. SMS môžu byť napísané ľubovoľne, malými aj veľkými písmenami (dm, DM, 
Dm, INFO, info, STOP, stoP, dm AB12C3, Dm ab12C3, ...). Všetky budú platné.  

 
8. Funguje táto súťaž u všetkých mobilných operátorov v SR?  

a) Áno, u všetkých slovenských mobilných operátorov, vrátane napr. FunFónu či TescoMobile.  



b) Funguje aj pri poslaní SMS v zahraničí zo slovenského tel. čísla, (vtedy však zaplatíte navyše 
aj za poslanie roamingových SMS podľa cenníka Vášho slovenského operátora).  

c) SMS nepôjde poslať len v prípade zaslania SMS zo siete zahraničného mobilného operátora.  
 
9. Kedy sa môžem zapojiť do súťaže? O čo kedy súťažím? 

Súťaž trvá od 1.10. do 31.12.2022 (pričom SMS s kódom zo žrebu môžete poslať až do 6.1.2023, 
pričom ale nákup musí byť zrealizovaný najneskôr do 31.12.2022).  

 
Súťaž je rozdelená do týždenných a mesačných kôl: 
- Každý týždeň sa žrebuje jeden výherca 2 000 € v hotovosti;  
- Každý mesiac sa žrebujú výhercovia 1x Pobytu od TUI ReiseCenter v hodnote 7 000 € a 1x 

30 000 active beauty bodov.  
Po skončení súťaže zo všetkých zapojených súťažiacich vyžrebujeme ešte Záverečnú prémiu - 
finančnú hotovosť 30.000,- EUR. 

 
10. Môžem sa zapojiť viackrát? 

Áno. Do súťaže sa môžete zapojiť viackrát aj v jednom súťažnom kole – týždennom aj 
mesačnom, ako aj celkovo počas súťaže, a tým zvýšiť svoju šancu na výhru – samozrejme vždy s 
rôznymi súťažnými kódmi.  
Ak urobíte viac nákupov nad 20€ v 1 mesiaci, môžete poslať toľko SMS, koľko nákupov ste urobili 
a koľko žrebov ste dostali. 

 
11. Môžem sa zúčastniť súťaže aj cez e-shop dm?  

Áno. Po objednávke cez dm e-shop alebo cez Moju dm-App získate spolu s objednaným tovarom 
v zásielke aj printový žreb. Ďalší postup je rovnaký ako pri nákupe v kamennej prevádzke. Ako 
doklad Vám slúži faktúra k nákupu zaslaná e-mailom. 

 
12. Čo ak mi nejde odoslať SMS alebo nedostanem potvrdzujúcu SMS o zapojení sa do súťaže, aj 

keď ju píšem v správnom tvare so správnym kódom?  
Pokiaľ ste poslali SMS v správnom tvare a neprišla Vám žiadna odpoveď, môžete mať napr. 
nedostatok kreditu, plnú schránku prijatých SMS správ alebo máte obdobné služby u Vášho 
mobilného operátora z rôznych príčin zablokované. V takom prípade kontaktujte Infolinku svojho 
mobilného operátora. 

 
13. Ako získam žreb pri online objednávke? 

Žreb bude súčasťou balíka s tovarom.  
 

14. Je pre získanie žrebu nutný nákup so zákazníckou kartou?  
Nie. Do súťaže sa môžu zapojiť všetci zákazníci, s aj bez dm active beauty karty. Avšak ak vyhráte 
extra body v rámci mesačných výhier alebo na žrebe násobné body na celý nákup, pre uplatnenie 
týchto výhier je potrebná registrácia v zákazníckom programe. 

 
15. Môžem si uplatniť moje nazbierané body pri nákupe a zároveň získať žreb a zapojiť sa do 

súťaže? 
 Áno. Hodnota uplatnených bodov v zákazníckom programe dm active beauty nemá vplyv na 

posudzovanie hodnoty nákupu pre zapojenie sa do súťaže. Teda ak nakúpite za napr. 22 EUR a 
zároveň si uplatníte nazbierané body, čím hodnota Vášho nákupu klesne na napr. 18 EUR, bude 
akceptovaná hodnota nákupu pred uplatnením bodov a Váš nákup spĺňa podmienky pre získanie 
žrebu. 

 
 


