
Pravidlá pre použitie odmeny označenej ako "Bonus 5" 
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, IČO 25629662, zapísaná v obchodnom registri Okresného 
súdu v Hradci Králové v odd. C vl. 13638 (ďalej len "organizátor"). Tento dokument podrobne 
vysvetľuje využitie bonusu 5 v rámci celej súťaže "Súťaž o 250 000 Sk". 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. Bonusu č. 5 je možné využiť až po využití bonusu 1, 2, 3 a 4 podľa pravidiel súťaže "Súťaž 
o 10 000 € ".Na účely súťaže je za objednaný tovar považovaný tovar, ktorý je expedovaný. 
Zľavy sa týkajú iba dostupného tovaru. 
 

3. Využitím Bonusu 5 zákazník získa zľavu 50 % na tretí objednaný produkt. Týmto nákupom 
zákazník vstupuje automaticky do súťaže o 1x 10 000 €, čím tiež vyjadruje svoj súhlas s 
účasťou v súťaži. 
 

4. Využitie zliav podľa pravidiel tejto akcie môže účastník akcie využiť objednávkou tovaru zo 
zásielkového obchodu týmito spôsobmi: 

 
a) poštou - je potrebné zaslať podľa pravidiel riadne vyplnený objednávací lístok na nasledujúcu 
adresu: Magnet 3Pagen (Blancheporte, modino, vypredaj-zlavy), P. O. BOX 91, 830 05 Bratislava 
35. Adresa pre Českú republiku: Magnet 3Pagen (Blancheporte, modino, vyprodej-slevy), 
Dělnická 390, 532 36 Pardubice.  

 
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. 
 
c) ak si zákazník objedná tovar zo zásielkového obchodu cez internetové stránky www.magnet-
3pagen.cz, www.magnet-3pagen.sk, www.blancheporte.cz, www.blancheporte.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 zoznámil s týmito pravidlami a s inštrukciami 

vo všetkých bodoch a vyjadruje s nimi svoj súhlas. 
 


