
Krok 1: Odoslanie súťažných kódov

Kód je potrebné odoslať pomocou fformulára na stránke www.ppress.sk.  
V sekcií "Súťaže", zvolíte aktuálne prebiehajúcu súťaž (viď. obr. č.1).

Na stránke súťaže, kliknete na záložku "  Odoslať súťažný kód" (viď. obr. č.2)

obr. č.2

obr. č.1



obr. č.3

1.1  Prvá registrácia kódu

Zobrazí sa vám "formulár na odoslanie kódov", v prípade, že ste ešte v minulosti 
neregistrovali kódy do súťaže je potrebné vyplniť všetky povinné polia formulára 
označené hviezdičkou (viď. obr. č.3).



Pri vypĺňaní polí formulára je potrebné zadať   tiež "heslo" (viď. obr. č.4), ktoré bude slúžiť  
v budúcnosti spolu so zadanou e-mailovou adresou pre prihlásenie do vášho účtu.
Heslo nieje obmedzené počtom ani typom znakov. Po zadaní hesla si ho uchovajte pre 
použitie v budúcnosti.   

Pozn.: V prípade, že stratíte alebo zabudnete heslo zadané pri registrácií postupujte 
prosím podľa inštrukcií popísaných v  Kroku č.4.

obr. č.4

1.2  Už som registroval kódy v minulosti

V prípade, že ste už v minulosti registrovali kódy do súťaže stačí sa pred 
registráciou nového kódu prihlásiť do svojho existujúceho účtu prostredníctvom 
emailovej adresy a hesla zadanej pri registrácií (viď. obr. č.5 a č.6). Následne sa 
vám všetky informácie formulára vyplnia automaticky.

obr. č.5

obr. č.6



obr. č.  8

Následne je potrebné zaškrtnúť všetky povinné polia ohľadom spam ochrany a 
GDPR. (viď. obr. č. 8).

Po vyplnení a zaškrtnutí všetkých povinných polí formulára stačí kliknúť na 
tlačítko " ODOSLAŤ KÓDY"

obr. č.7

1.3  Zadanie súťažných kódov

Po vyplnení potrebných informácií, môžete pristúpiť k samotnej registrácií svojich 
súťažných kódov. Naraz môžete odoslať až 20 kódov. Pre zadanie ďalšieho kódu 
kliknite na " Pridať ďalší kód"     (viď. obr. č. 7). 



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. obr. č. 9).
Vaše kódy boli úspešne zaregistrované do súťaže.

obr. č. 9  

V prípade, že pri odosielaní kódov nastala chyba, zobrazí sa okno, ktoré vám vypíše 
všetky kódy, ktoré do súťaže neboli odoslané (viď. obr. č. 1). 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)

obr. č. 10



Krok 3: Prihlásenie do používateľského účtu

Po prihlásení sa do používateľského účtu   prostredníctvom karty  "Moje súťažné kódy" 
(viď obr. č. 11)

• vidíte prehľadný zoznam vami odoslaných súťažných kódov (viď. obr. č. 12)
• súťažný formulár si pamätá vaše údaje a tak ich nemusíte vypĺňať znova

obr. č.    11



Po prihlásení už vidíte všetky odoslané súťažné kódy pod vašou e-mailovou adresou 
(viď. obr. č. 12).

obr. č.   12

Ďalšie súťažné kódy môžete teraz odosielať z akéhokoľvek zariadenia (počítača, 
mobilu) a odkiaľkoľvek.  Stačí, že sa pri odosielaní prihlásite do svojho účtu  rovnakým 
e-mailom a heslom 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: Obnova zabudnutého hesla

V prípade, že ste stratili alebo zabudli heslo zadané pri registrácií svojho účtu 
postupujte nasledovne:

Prejdite na prihlasovaciu stránku:   https://ppress.sk/moj-ucet/
A kliknite na odkaz  “Stratili ste heslo?” pod formulárom (viď. obr. č. 13):

Zadajte váš e-mail a kliknite na tlačidlo “   Obnova hesla ” (viď. obr. č. 14):

Následne vám bude odoslaný  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

obr. č. 13

obr. č. 14
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