
 

 

 
 Pravidlá súťaže „Škoda Rapid Spaceback“ 

 

 

1.Spoločnosť PackWay s.r.o., so sídlom Dělnická 390, 533 01 Pardubice, IČO 25629662, zapísaná v 

OR vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 13638 (ďalej len „PackWay“) 

organizuje pri príležitosti vydania nového katalógu Blancheporte v dobe od 28. 8. 2017 do 30. 9. 2018  

(ďalej len „doba trvania súťaže“) súťaž s názvom „Škoda Rapid Spaceback“. V priebehu tejto súťaže 

môže byť odoslanie ponuky k účasti v súťaži opakované. Súťaž môže byť prezentovaná v rôznych 

podobách. Súťaž prebieha na území Českej a Slovenskej republiky. Skrátené znenie pravidiel na 

propagačných materiáloch určených účastníkom súťaže je potrebné vykladať v súlade s týmto 

dokumentom.  

 

2.Súťaž je určená zákazníkom PackWay (ďalej len „zákazník“), ktorým PackWay zaslal súťažné 

dokumenty súťaže, a ktorí splnia nižšie uvedené podmienky. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci 

spoločnosti PackWay a ich blízke osoby. Zo súťaže budú ďalej vylúčení zákazníci, ktorých prihláška 

do súťaže bude neúplná, nečitateľná, či nepresná. Súťaže sa môžu zúčastniť iba osoby staršie ako 18 

rokov alebo osoby vo veku 15 – 18 rokov zastúpené zákonným zástupcom s trvalým pobytom a 

doručovacou adresou na území Českej republiky alebo Slovenskej republiky.  

 

3. Do súťaže bola vložená 1 vecná cena, automobil značky Škoda Rapid Spaceback v celkovej 

hodnote 11.111 Eur (v prípade, že výhercom bude osoba zo Slovenskej republiky) alebo 300.000 Kč 

(v prípade, že výhercom bude osoba z Českej republiky). Farba výherného automobilu sa môže líšiť 

od ilustračných obrázkov. Každý účastník dostane ponuku k účasti v súťaži spolu so súťažnými 

pokynmi a to pri splnení podmienok uvedených v pravidlách súťaže: 1. platne sa prihlási do súťaže a 

to možno ktorýmkoľvek z nasledujúcich spôsobov: a) písomne: zákazník vyplní objednávací lístok s 

tovarom z priloženého katalógu a pošle ho späť spolu s vyplneným prihlasovacím lístkom na adresu 

uvedenú nižšie. Odoslanie prihlasovacieho lístka nie je podmienkou k registrácii do súťaže. b) 

telefonicky: zákazník oznámi pri objednávke operátorovi kód akcie (ten nájde nad svojou adresou v 

priložených dokumentoch), ktorý zodpovedá tejto akcii, čím tiež vyjadruje svoj súhlas s účasťou v 

súťaži; c) na internete: Ak si zákazník objedná tovar na www.blancheporte.sk, zaregistruje sa do 

súťaže zadaním kódu akcie (ten nájde nad svojou adresou v priložených dokumentoch), ktorý 

zodpovedá tejto akcii, pri objednávke. Všetci zákazníci, ktorí si objednali s kódom akcie platnom na 

internete v období od 28. 8. 2017 do 30. 9. 2018 sa registrujú tiež do súťaže. 2. Výhru získa 1 

zákazník, ktorý  v období od 28. 8. 2017 do 30. 9. 2018 vrátane sa platne prihlási do súťaže podľa 

bodu 3 ods. 1 týchto pravidiel a urobí objednávku tovaru z katalógov Blancheporte alebo 

internetového obchodu www.blancheporte.sk v celkovej najvyššej účtovanej kúpnej cene a za tento 

tovar riadne zaplatí a bude náhodne vyžrebovaný z 5 zákazníkov s najvyššou hodnotou objednávok. 

O žrebovaní  bude spísaný zápis. Na účely tejto súťaže sa za zaplatenú kúpnu cenu nepovažuje cena 

tovaru, vo vzťahu ku ktorému zákazník odstúpil od príslušnej kúpnej zmluvy počas obdobia od 28. 8. 

2017 do 30. 9. 2018 alebo v priebehu 30 nasledujúcich dní po skončení súťaže, a to bez ohľadu na to, 

či spoločnosť PackWay už vrátila tomuto zákazníkovi uhradenú kúpnu cenu alebo nie. Táto súťaž je 

spoločná pre zákazníkov zo Slovenskej republiky a  Českej republiky. Adresa na zaslanie vyplnenej 

objednávky zákazníka je pre Slovenskú republiku: Blancheporte, P.O.BOX 91, 830 05 Bratislava 35 a 

pre Českú republiku: Blancheporte, Dělnická 390, 532 36 Pardubice 2. 

 

4.Výhercovi bude výhra odovzdaná v deň a na mieste, ktoré mu PackWay písomne oznámi, prípadne 

mu bude výhra zaslaná na adresu nahlásenú výhercom. Odovzdanie výhier sa uskutoční najneskôr do 

31. 12. 2018. Ak si výherca neprevezme výhru alebo nenahlási najneskôr 31. 12. 2018 spoločnosti 

PackWay svoju adresu, na ktorú má byť výhra zaslaná najneskôr do 31. 12. 2018, výhra prepadá v 

prospech spoločnosti PackWay. Výhra prepadá v prospech spoločnosti PackWay a aj v prípade, že 

výherca nesplní podmienky uvedené v pravidlách súťaže.  



5.Údaje o výhercovi poskytne PackWay na základe písomnej žiadosti odo dňa 15. 11. 2018. PackWay 

si vyhradzuje právo neoznamovať žiadne informácie týkajúce sa výhry a výhercu telefonicky, faxom, 

e-mailom či osobne.  

 

6.Výherca súťaže výslovne súhlasí s tým, že spoločnosť PackWay, ako organizátor súťaže, je 

oprávnený použiť v súlade s § 12 a nasl. zákona 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších 

predpisov bezplatne jeho meno a priezvisko v médiách (vrátane internetu), propagačných a 

reklamných materiáloch PackWay s tým, že môžu byť zhotovované a zverejňované hore uvedeným 

spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy výhercu hry bez obmedzenia území, a to počas 5 rokov od 

ukončenia súťaže. Tiež záznamy môžu byť zhotovené aj počas odovzdávania výhry. Zákazník rovnako 

berie na vedomie, že výhra s hodnotou prevyšujúcou 350 eur je v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 

písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov predmetom dane z príjmu fyzických osôb.  

 

7. Zákazník resp. jeho zákonný zástupca uskutočnením objednávky a postupom podľa bodu 3 týchto 

pravidiel udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom vo svojej 

objednávke spoločnosti (najmä meno a priezvisko, adresa, e-mail, telefónne číslo) spoločnosti 

PackWay s.r.o., IČ:25629662 a so sídlom Dělnická 390, 532 36 Pardubice, Česká republika, zapísaná 

v OR vedenom Krajským súdom v Hradci králové, oddiel C, vložka 13638 a CIVAD, ID: 

FR00321008013, 22 rue de la Blanche Porte, 59200 Tourcoing, France prevádzkovateľom, a s ich 

prípadným spracovaním na marketingové účely, t.j. ponuka obchodu a služieb a zasielanie informácií 

o marketingových akciách prevádzkovateľa, zahrňujúce aj zaslanie obchodných oznámení 

prostredníctvom SMS správ, e-mailov, tiež prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona 

č. 351/2011 Z.z o elektronických komunikáciách, a to na dobu trvania účelu spracúvania osobných 

údajov, prípadne od odvolania súhlasu. Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje aj 

prostredníctvom sprostredkovateľa. Zákazník berie na vedomie, že má práva podľa § 15, 28 a súv. 

zák. č. 122/2013 Zb., t.j. najmä, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že môže bezplatne kedykoľvek 

na adrese prevádzkovateľa odvolať svoj súhlas, že má právo prístupu k osobným údajom, právo na 

blokovanie nesprávnych osobných údajov, ich likvidáciu atď. V prípade pochybností o dodržovaní 

práv prevádzkovateľom sa môže účastník obrátiť na prevádzkovateľa. Dozorným orgánom je Úrad na 

ochranu osobných údajov SR.  

 

8.Prihlásením sa do súťaže, zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito pravidlami a s inštrukciami 

na súťažných dokumentoch a súhlasí s nimi. Originál pravidiel bude po celú dobu trvania súťaže 

uložený v sídle PackWay. Úplné pravidlá budú počas trvania súťaže zverejnené na 

www.blancheporte.sk.  

 

9.Pri akomkoľvek porušení pravidiel tejto súťaže si spoločnosť PackWay vyhradzuje právo daného 

zákazníka zo súťaže bez náhrady vylúčiť.  

 

10.Spoločnosť PackWay nezodpovedá za stratu alebo nedoručenie ňou odoslaných poštovných 

zásielok alebo zásielok zasielaných účastníkmi v súvislosti s touto súťažou.  

 

11. PackWay nie je zodpovedná za akékoľvek záväzky a riziká spojené s účasťou v tejto súťaži, ani za 

akúkoľvek škodu či ujmu, ktorú účastník prípadne utrpí svojou účasťou v súťaži. PackWay 

nezodpovedá ani za technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami.  

 

12.Spoločnosť PackWay si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže 

alebo súťaž úplne zrušiť bez udania dôvodu a stanovenia náhrady. V prípade, ak dôjde k zmenám v 

podmienkach a pravidlách súťaže, bude to urobené písomne a zverejnené na www.blancheporte.sk 

Spoločnosť PackWay si vyhradzuje právo nahradiť výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej 

hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier. Vymáhanie účasti v súťaži či výhier právnou 

cestou, nie je možné. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Spoločnosť PackWay si 

vyhradzuje právo rozhodnúť o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia 

v súlade s platnými právnymi predpismi a bez oznámenia dôvodu. 

 


