
Pravidlá pre použitie odmeny označenej ako "Bonus 1" v rámci súťaže „Súťaž o 10 000 €“  

 
1. Usporiadateľom je a súťaž organizuje obchodná spoločnosť CEMOD-CZ s.r.o., so sídlom Dělnická 390, 
532 36 Pardubice, IČ 25629662, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Hradci Králové v odd. C 
vl. 13638 (ďalej len "organizátor"). Tento dokument podrobne vysvetľuje využitie bonusu 1  v rámci celej 
súťaže "Súťaž o 10 000 €". Súťaž je usporiadaná v období odo dňa 1.1.2017 do dňa 30.10. 2017 a pravidlá 
celej súťaže sú uvedené na www.magnet-3pagen.sk, www.blancheporte.sk, www,modino.sk, 
www.vypredaj-zlavy.sk, www.magnet-3pagen.cz, www.blancheporte.cz, www.modino.cz, 
www.vyprodej-slevy.cz. Súťaž je spoločná pre Českú a Slovenskú republiku. 

2. Podmienky využitia Bonusu1. Bonus1 je možné využiť až pri dostaní narodeninovej knižky podľa 
pravidiel súťaže "Súťaž o 10 000 €". Pre účely súťaže je za objednaný tovar považovaný tovar, ktorý je 
expedovaný. Zľavy sa týkajú iba dostupného tovaru. 

Zľavy sú v rámci bonusu1 poskytované v nasledujúcej výške: 
● zľava 1,99 €  pri nákupe tovaru na celú objednávku 
 
Pre zákazníkov, ktorí sú občanmi Českej republiky, sú organizátorom v tejto akcii poskytované zľavy v 
nasledujúcej výške: 
 
● zľava 50,- Kč pri nákupe tovaru na celú objednávku 

3. Zákazník si vyberie jednu zo zliav a tú s príslušným kódom akcie je možné využiť iba raz. Pokiaľ bude 
balík rozdelený do dvoch (viac) častí, bude zľava v príslušnej výške uplatnená až na druhý (resp. 
posledný) balík, v ktorom bude tovar organizátorom zákazníkovi doručovaný, prípadne bude príslušná 
zľava rozdelená a čiastočne uplatnená na viacerých balíkoch, v ktorých bude tovar zákazníkovi 
organizátorom doručovaný. Ak zákazník vráti tovar, na ktorého nákup uplatnil zľavu podľa pravidiel tejto 
akcie v zákonnej stanovenej lehote pre odstúpenie, vyhradzuje si organizátor právo vrátiť zákazníkovi 
hodnotu tovaru vráteného v zákonnej lehote len do výšky zodpovedajúcej zákazníkom skutočne 
zaplatenej cene za takýto tovar tj. bez zarátanej časti zľavy pripadajúci na vrátený tovar. Zákazník berie 
na vedomie a je výslovne organizátorom v tejto súvislosti informovaný, že ak by došlo k vráteniu 
hodnoty tovaru v pôvodnej hodnote, došlo by k bezdôvodnému obohateniu na strane zákazníka. 
Podmienkou účasti v akcii je riadna úhrada zakúpeného tovaru. Súčasne platí, že do hodnoty objednávky 
sa nezapočíta hodnota nevyexpedovaného tovaru. 
 
Účastník akcie berie na vedomie a súhlasí so skutočnosťou, že na účely tejto akcie sa za zaplatenú kúpnu 
cenu nepovažuje cena tovaru, pri ktorom zákazník odstúpil od kúpnej zmluvy v zákonnej lehote pre 
odstúpenie od kúpnej zmluvy. Nevyexpedovaným tovarom sa rozumie tovar, ktorý nie je možné 
zákazníkovi zaslať spolu so zvyšnými objednávkami z dôvodu vyčerpaných skladových zásob produktov. 

4. Účastník akcie môže zľavy využiť podľa pravidiel tejto akcie objednávkou tovaru zo zásielkového 
obchodu týmito spôsobmi: 
 
a) poštou - je potrebné zaslať podľa pravidiel riadne vyplnený objednávací lístok na adresu: Magnet-
3Pagen, (Blancheporte, modino, vyprodej- slevy), Dělnická 390, 532 36 Pardubice. Adresa pre Slovenskú 
republiku: Magnet-3Pagen, (Blancheporte, modino, vypredaj -zlavy), P. O. BOX 91, 830 05 Bratislava 35. 
 
b) Ak si účastník akcie objednáva tovar zo zásielkového obchodu telefonicky alebo elektronickou poštou, 
je potrebné vyjadriť taktiež súhlas s týmito pravidlami, a to buď telefonicky operátorovi alebo výslovne 
do správy elektronickej pošty, inak sa zákazník nemôže akcie zúčastniť. 
 

http://www.vypredaj-zlavy.sk/
http://www.vyprodej-slevy.cz/


c) Ak si zákazník objednáva zo zásielkového obchodu faxom, je potrebné zaslať vyplnený objednávací 
lístok, ktorým vyjadruje súhlas s týmito pravidlami, inak sa zákazník nemôže akcie zúčastniť. 
 
d) Ak si zákazník objedná tovar zo zásielkového obchodu cez internetové stránky www.blancheporte.cz 
alebo www.blancheporte.sk,., www.magnet-3pagen.cz, www.magnet-3pagen.sk, www.modino.cz , 
www.modino.sk, www.vyprodej-slevy.cz, www.vypredaj-zlavy.sk spôsobom tu stanoveným, zaregistruje 
sa do akcie zadaním príslušného kódu akcie pri objednávke vybraného tovaru. 

5. Účastník akcie svojou účasťou potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito pravidlami a s inštrukciami vo 
všetkých bodoch a vyjadruje s nimi svoj súhlas. 
 
 
 


