Krok 1: Odoslanie kódov
Kód je potrebné odoslať pomocou formuláru na stránke www.ppress.sk. Je potrebné
vyplniť všetky údaje a udeliť súhlas na spracovanie osobných údajov a tiež súhlas
s pravidlami súťaže.

Krok 2: Overenie správnosti kódov
Po odoslaní kódov aplikácia automaticky odoslané kódy overí. V prípade, že sú v
poriadku, zobrazí sa správa o úspešne odoslaných kódoch (viď. nižšie). Do súťaže
ste teda úspešne zapojený.

V prípade, že pri odosielaní kódov nastala chyba, zobrazí sa okno, ktoré vám vypíše
všetky kódy, ktoré do súťaže neboli odoslané (viď. nižšie). Zrejme ide o duplikát,
ktorý už do súťaže bol odoslaný pred tým, alebo ste pri zadávaní kódu spravili
preklep. Ak ste si istý, že toto nie je príčina, kontaktujte nás prosím na:
eshop@ppress.sk (a pošlite nám kódy, ktorých sa to týka)

Krok 3: Prihlásenie do používateľského účtu
Prihlásenie do používateľského účtu nie je povinné, má však niekoľko výhod:
• vidíte prehľadný zoznam vami odoslaných súťažných kódov
• súťažný formulár si pamätá vaše údaje a tak ich nemusíte vypĺňať znova
Po odoslaní prvého súťažného kódu pre vašu e-mailovú adresu vám bol
automaticky odoslaný e-mail s odkazom pre vytvorenie nového hesla. Preto ak ste
do súťaže odoslali aspoň jeden súťažný kód, vo vašej e-mailovej schránke by ste
mali vidieť e-mail s predmetom:
“[PPRESS.sk] Informácie o vašom používateľskom mene a hesle”
Pozn.: V prípade, že ste tento e-mail nenašli, alebo vám odkaz v ňom nefunguje,
prejdite prosím na Krok č.4.
V tomto maily nájdete odkaz, na ktorý je potrebné kliknúť pre vytvorenie nového
hesla.

Následne budete vyzvaný na vytvorenie nového hesla. Odporúčame vytvoriť heslo,
ktoré obsahuje aspoň 10 znakov, aspoň jedno malé písmeno, aspoň jedno veľké
písmeno a aspoň jednu číslovku. Nové heslo potvrdíte kliknutím na tlačidlo “Vytvoriť
nové heslo”.

Hotovo. Keď teraz navštívite súťažnú stránku na www.ppress.sk a prejdete napr. do
sekcie “Moje súťažné kódy”, môžete sa prihlásiť so svojou e-mailovou adresou a
heslom, ktoré ste práve vytvorili.

Po prihlásení už vidíte všetky odoslané súťažné kódy pod vašou e-mailovou
adresou.

Ďalšie súťažné kódy môžete teraz odosielať z akéhokoľvek zariadenia (počítača,
mobilu) a odkiaľkoľvek. Nemusíte byť ani prihlásený. Stačí, že pri odosielaní
zadáte rovnaký e-mail ako pri ostatných súťažných kódoch a všetky vaše kódy sa
automaticky spárujú.
Pozn.: V prípade, že už svoje heslo máte vygenerované, ale zabudli ste ho,
pokračujte prosím na Krok č.4.

Krok 4: Nedostal som e-mail, alebo link nefunguje
V prípade, že ste od nás po odoslaní prvého kódu nedostali žiadny e-mail:
1. Uistite sa, že ste pri odosielaní kódu zadali rovnaký e-mail ako ten, s ktorým sa
snažíte prihlásiť.
2. Skontrolujte priečinok nevyžiadanej pošty (Spam).
3. Ak body 1 a 2 nepomohli, čítajte ďalej.

V prípade, že link v e-maily nefunguje, alebo sa k e-mailu stále neviete dopátrať:
Prejdite na prihlasovaciu stránku: https://ppress.sk/moj-ucet/
A kliknite na odkaz “Stratili ste heslo?” pod formulárom:

Zadajte váš e-mail a kliknite na tlačidlo “Obnova hesla”:

Následne opakujte postup pre vytvorenie hesla z Kroku č.3, mali by ste od nás
obdržať e-mail s odkazom na vytvorenie nového hesla.
V prípade, že sa vám ani po presnom dodržaní týchto krokov nedarí prihlásiť, prosím
kontaktujte nás na: eshop@ppress.sk

