
Pravidlá akcie „Vreckové 800 €“  

 

(ďalej len „pravidlá“):  

 

1. Organizátor. Obchodná spoločnosť CEMOD – CZ s.r.o., so sídlom Dělnická 

390, 532 36 Pardubice, IČO 25629662, zapísaná v obchodnom  registri vedenom 

Krajským súdom v Hradci Králové v odd. C vl. 13638 (ďalej len „organizátor“) 

organizuje v období od 18. 7. 2016 do 1. 8. 2016 akciu s názvom „Vreckové  

800 € “ (ďalej len „akcia“). Organizátor je majiteľom ochrannej známky 

„Blancheporte“ a zároveň je prevádzkovateľom  zásielkového obchodu s 

názvom „Blancheporte“ (ďalej len „zásielkový obchod“). Tovar  zo 

zásielkového obchodu je možné objednávať telefonicky, faxom, 

prostredníctvom e-mailu, prostredníctvom e-shopu a tiež poštou na 

objednávacom  lístku priamo z tlačeného katalógu. V priebehu tejto akcie môže 

byť odosielanie ponuky k účasti v akcii opakované. Akcia môže byť 

prezentovaná v rôznych podobách. Tieto pravidlá stanovia  záväzné pravidlá a 

podmienky účasti v akcii.  

 

2. Účastníci akcie. Účastníkom akcie sa môže stať len fyzická osoba staršia ako 

18 rokov s bydliskom na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky, 

ktorej organizátor zašle dokumenty oprávňujúce k účasti v akcii, a ktorý sa do 

akcie prihlási v súlade s týmito pravidlami. Dokumentom oprávňujúcim 

zákazníka k účasti v akcii je objednávací lístok (ďalej len „prihláška do akcie“). 

Z akcie sú vylúčení zamestnanci organizátora a ich rodinní príslušníci, ďalej sú 

vylúčené osoby v zamestnaneckom či obdobnom pomere ku všetkým 

spoločnostiam , ktoré spolupracujú s organizátorom, ich rodinní príslušníci a 

osoby im blízke. Z účasti v akcii budú ďalej vylúčení účastníci, ktorých 

prihláška do akcie bude neúplná, nečitateľná, či nepresná. Akcie sa tiež nemôžu 

zúčastniť výhercovia z predchádzajúcich hier, organizovaných CEMOD-CZ 

s.r.o. (značky Blancheporte), ktorí získali akúkoľvek výhru, počas 9 mesiacov. 

O skutočnosti, či je určitá osoba oprávnená k účasti v akcii rozhoduje výlučne 

organizátor. V prípade účastníkov  mladších 18 rokov sú títo povinní mať 

písomný súhlas zákonného zástupcu, ako pre účasť v akcii, tak pre prípadné 

prevzatie výhry.  

 

3. Cena. Do tejto akcie je vložená cena uvedená v tomto bode  pravidiel – 

hotovosť v celkovej hodnote 800 € (alebo 20 000, Kč  ak bude  výherca z Českej 

republiky). Akcia je spoločná pre Slovenskú  republiku a Českú  republiku. 

Získanie ceny nezáleží na náhode. Cenu získa 1 účastník akcie, ktorý si v období 

od 18. 7. 2016 do  1. 8. 2016 objedná tovar s kódom akcie 705.xxx zo 

zásielkového obchodu v celkovej najvyššej hodnote a splní ďalšie podmienky 

akcie. Podmienkou účasti v akcii je nákup a úhrada tovaru tak, aby tovar bol 

zaplatený najneskôr dňa 15. 8. 2016. Do hodnoty objednávky sa pre účely 



určenia výhercu nebude započítavať hodnota reklamovaného tovaru. V prípade, 

že si dvaja alebo viacerí účastníci akcie objednajú tovar za rovnakú celkovú 

hodnotu a splnia podmienku pre získanie ceny spočívajúce v platnom  zaslaní 

prihlášky do akcie, získa cenu ten účastník akcie, ktorý sa do akcie prihlásil 

skôr. Pre účasť v akcii je rozhodujúci dátum doručenia písomnej, či e-mailovej 

prihlášky do akcie organizátorovi alebo dátum uskutočnenia telefonickej 

objednávky, či doručenie faxovej objednávky, objednávky cez internet; v 

prípade pochybností rozhoduje dátum zaevidovania objednávky v systéme 

organizátora. Účastník akcie berie na vedomie a súhlasí so skutočnosťou, že pre 

účely tejto akcie sa za zaplatenú  kúpnu cenu  nepovažuje cena tovaru, u ktorého 

zákazník odstúpil od kúpnej zmluvy, prípadne neprevzal tovar počas obdobia 

trvania akcie a v ďalších 30 dňoch  nasledujúcich  po skončení akcie, a to bez 

ohľadu na to, či organizátor vrátil tomuto zákazníkovi uhradenú kúpnu cenu v 

uvedenej lehote, či nie.  

 

4. Podmienkou pre účasť v akcii a získanie ceny je skutočnosť, že sa účastník 

akcie platne prihlási do akcie. Prihlásiť do akcie sa účastník akcie môže týmito 

spôsobmi: Zaslaním prihlášky do akcie,  ak si účastník akcie objedná tovar zo 

zásielkového obchodu: 

a) poštou - je potreba zaslať objednávací lístok na nasledujúcu adresu 

zásielkového obchodu: Blancheporte, Dělnická 390, 532 36 Pardubice. Adresa 

pre Slovenskú republiku: Blancheporte, P.O. BOX 91, 830 05 Bratislava 35. b) 

telefonicky alebo elektronickou  poštou, je potreba sa prihlásiť do akcie tak, že 

zákazník oznámi operátorovi kód akcie, resp. uvedie kód akcie v elektronickej 

objednávke, čím tiež vyjadruje svoj súhlas s účasťou v akcii. c) faxom, je 

potreba zaslať objednávku tovaru s kódom akcie. d) cez internetové stránky 

www.blancheporte.cz alebo www.blancheporte.sk , zaregistruje sa do akcie 

zadaním kódu akcie pri objednávke zvoleného tovaru.  

 

5. Výhercovi bude jeho cena odovzdaná osobne v deň a na mieste, ktoré mu 

CEMOD-CZ s.r.o. písomne oznámi , poprípade bude zaslaná na adresu alebo 

bankový účet výhercu. Odovzdanie ceny sa uskutoční  najneskôr v termíne do 

30.  9.  2016. Ak si výherca neprevezme  výhru alebo neoznámi spoločnosti 

CEMOD-CZ s.r.o. svoju adresu či bankový účet, na ktorý  má byť výhra zaslaná 

najneskôr do 30. 9. 2016, výhra prepadá v prospech spoločnosti CEMOD-CZ 

s.r.o. 

 

6. Údaje o výhercovi poskytne organizátor na základe písomnej žiadosti od dňa 

15.  9.  2016. Organizátor si vyhradzuje právo neoznamovať žiadne informácie 

týkajúce sa ceny a výhercu telefonicky, faxom, e-mailom či osobne.  

 



7. Prihlásením sa do akcie niektorým zo spôsobov uvedených v bode 4 pravidiel 

účastník akcie potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito pravidlami a s inštrukciami 

na ostatných herných dokumentoch, a vyjadruje s nimi svoj súhlas.  

 

8. Prihlásením sa do akcie výherca udeľuje v súlade s § 84 a 85 zákona č. 

89/2012 Sb., občiansky zákonník, súhlas s tým, aby organizátor vytváral 

obrazové a zvukové záznamy jeho osoby a takto vytvorené obrazové a zvukové 

záznamy, vrátane jeho mena a priezviska, používal v médiách (vrátane 

elektronických), propagačných a reklamných materiáloch, a to počas 5 rokov od 

ukončenia tejto akcie bez obmedzenia územia. Tiež záznamy môžu byť 

vytvorené aj počas odovzdania výhry. 

 

9. Zákazník súhlasí so spracovaním svojich údajov v rozsahu uvedenom vo 

svojej objednávke spoločnosti CEMOD – CZ s.r.o., ako správcu, a s ich 

prípadným spracovaním pre marketingové účely, t.j. ponúkaní obchodu a služieb 

a zasielanie  informácií o marketingových akciách správcu, zahrňujúci zaslanie 

obchodných oznámení prostredníctvom SMS správ, emailov, ako aj  pre 

zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov 

podľa zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitú, t.j. do doby žiadosti o jej 

likvidácii. Berie na vedomie, že má práva podľa § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., 

t.j., že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že môže bezplatne kedykoľvek na 

adrese správcu požiadať o ukončenie spracovania osobných údajov a ich 

likvidáciu, že má právo prístupu k osobným údajom a právo na opravu  týchto 

osobných  údajov, blokovanie nesprávnych osobných údajov, atď. V prípade 

pochybností o dodržovaní práv správcom sa môže účastník na správcu obrátiť. 

Dozorným orgánom je Úrad pre ochranu osobných údajov, www.uoou.cz. 

10. Prihlásením sa do hry zákazník potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito 

pravidlami a s inštrukciami na ostatných herných dokumentoch, a vyjadruje 

s nimi svoj súhlas. Originál pravidiel bude po celú dobu hry uložený v sídle 

CEMOD – CZ s.r.o. 

11. Pri akomkoľvek porušení pravidiel tejto hry si spoločnosť CEMOD – CZ 

s.r.o. vyhradzuje právo daného zákazníka z hry bez náhrady vylúčiť. 

12. Spoločnosť CEMOD – CZ  s.r.o. nezodpovedá za stratu či nedoručenie jej 

odosielaných poštovných zásielok alebo zásielok zasielaných účastníkmi 

v súvislosti s touto hrou. 

13. Spoločnosť CEMOD – CZ s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť 

alebo upraviť pravidlá hry, či hru úplne zrušiť bez udania dôvodov  a stanovení 

http://www.uoou.cz/


náhrady. Spoločnosť CEMOD – CZ s.r.o. si vyhradzuje rozhodnúť všetky 

otázky týkajúce sa tejto hry podľa vlastného uváženia a bez oznámenia dôvodov. 

 

 


