
Pravidlá akcie „111.111 – 111.911“  
(ďalej len „pravidlá“) :  
1. Organizátor. Obchodná spoločnosť PackWay s.r.o., so sídlom Dělnická 390, 533 01 Pardubice,  
IČO 25629662, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové v odd. C vl.  
13638 (ďalej len „Organizátor“) organizuje v období odo dňa 28. 8 . 2017 do dňa 31 . 12 . 2017 akciu s 
názvom „111.111 – 111.911“ (ďalej len „akcia“). Organizátor je majiteľom ochrannej známky 
„Blancheporte by MAGNET“ a zároveň je prevádzkovateľom zásielkového obchodu s názvom  
„Blancheporte by MAGNET“ (ďalej len „zásielkový obchod“). Tovar zo zásielkového obchodu 
možno  
objednávať telefonicky, faxom, prostredníctvom e-mailu, prostredníctvom e-shopu a tiež poštou na 
objednávacom lístku priamo z tlačeného katalógu. V priebehu konania akcie môže byť odoslanie 
ponuky k účasti na akcii opakované. Akcia môže byť prezentovaná v rôznych podobách. Tieto pravidlá 
stanovujú záväzné pravidlá a podmienky účasti na akcii.  
2. Účastníci akcie. Účastníkom akcie sa môže stať fyzická osoba staršia ako 18 rokov s bydliskom na 
území Českej republiky či Slovenskej republiky, ktorej organizátor zašle dokumenty oprávňujúce k 
účasti na akcii, a ktorá sa do akcie prihlási v súlade s týmito pravidlami. Dokumentom oprávňujúcim k 
účasti na akcii je v y p l n e n ý objednávací lístok (ďalej len „prihláška do akcie“). Z akcie sú vylúčení 
zamestnanci organizátora alebo osoby im blízke, ďalej sú vylúčené osoby v zamestnaneckom či 
obdobnom pomere ku všetkým spoločnostiach spolupracujúcim s organizátorom, ich rodinní 
príslušníci a osoby im blízke. Z účasti na akcii budú ďalej vylúčení účastníci, ktorých prihláška do akcie 
bude neúplná, nečitateľná, či nepresná. O skutočnosti, či je určitá osoba oprávnená k účasti na akcii 
rozhoduje výlučne organizátor. V prípade účastníkov mladších ako 18 rokov sú títo povinní mať 
písomný súhlas zákonného zástupcu, ako pre účasť na akcii, tak na prípadné prevzatie výhry.  
3. Podmienky uplatnenia stanovených zliav. Pre účely tejto akcie sa za objednaný tovar považuje 
tovar, ktorý je expedovaný. Zľavy sa týkajú len dostupného tovaru, ak bude tovar už vypredaný a 
hodnota objednávky tak nedosiahne hodnotu, pri ktorej by mal zákazník nárok na zľavu, 
Blancheporte by MAGNET si vyhradzuje právo túto zľavu neudeliť a ako kompenzáciu udeliť 
zákazníkovi jednorazovú zľavu vo výške 10 % zo sumy zodpovedajúcej expedovanému tovaru. Akcia 
je spoločná pre Českú a Slovenskú republiku.  
a) Pre zákazníkov, ktorí sú občanmi Českej republiky sú organizátorom do tejto akcie poskytnuté 
zľavy v nasledujúcej výške:  
- zľava 200,- Kč pri nákupe tovaru, ktorého expedovaná hodnota je nad 400,- Kč;  
b) Pre zákazníkov, ktorí sú občanmi Slovenskej republiky sú organizátorom tejto akcie poskytnuté  
tieto zľavy v nasledujúcej výške:  
- zľava 8 € pri nákupe tovaru, ktorého expedovaná hodnota je nad 15 €;  
4. Každá zo zliav sa s príslušným kódom akcie dá využiť neobmedzene s platnosťou do 31. 12. 2017. 
Ak bude balík rozdelený do dvoch (viac) častí, bude zľava v príslušnej výške uplatnená až na druhý (či 
posledný) balík, v ktorom bude tovar organizátorom zákazníkovi doručovaný, prípadne bude 
príslušná zľava rozdelená a čiastočne uplatnená na viac balíkov, v ktorých bude tovar zákazníkovi 
organizátorom doručovaný. Pokiaľ zákazník vráti tovar, na nákup ktorého uplatnil zľavu podľa 
pravidiel tejto akcie v zákonom stanovenej lehote na odstúpenie, vyhradzuje si organizátor právo 
vrátiť zákazníkovi hodnotu tovaru vráteného v zákonnej lehote iba do výšky zodpovedajúcej 
zákazníkom skutočne uhradenej ceny za taký tovar tj. bez započítanej časti zľavy pripadajúcej na 
vrátený tovar. Zákazník berie na vedomie a je výslovne organizátorom v tejto súvislosti informovaný, 
že pokiaľ by došlo k vráteniu hodnoty tovaru v pôvodnej hodnote, došlo by k bezdôvodnému 
obohateniu na strane zákazníka. Podmienkou účasti na akcii je riadna úhrada zakúpeného tovaru. 
Súčasne platí, že do hodnoty objednávky nebude započítaná hodnota nevyexpedovaného tovaru.  
Účastník akcie berie na vedomie a súhlasí so skutočnosťou, že pre účely tejto akcie sa za zaplatenú 
kúpnu cenu nepovažuje cena tovar, u ktorého zákazník odstúpil od kúpnej zmluvy v zákonnej lehote 
na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Nevyexpedovaným tovarom sa rozumie tovar, ktorý nemožno 



zákazníkovi zaslať spolu so zvyšnou časťou objednávky z dôvodu vyčerpaných skladových zásob 
produktu/(ov).  
5. Využiť zľavy podľa pravidiel tejto akcie môže účastník akcie objednávkou tovaru zo zásielkového 
obchodu týmito spôsobmi:  
a) poštou – treba zaslať podľa pravidiel riadne vyplnený objednávací lístok na nasledujúcu adresu 
zásielkového obchodu: Blancheporte by MAGNET, Dělnická 390, 532 36 Pardubice. Adresa pre 
Slovenskú republiku: Blancheporte by MAGNET, P.O. BOX 91, 830 05 Bratislava 35  
b) ak si objednáva účastník akcie tovar zo zásielkového obchodu telefonicky alebo elektronickou 
poštou, treba vyjadriť taktiež súhlas s týmito pravidlami, a to buď telefonicky operátorovi alebo  
výslovne zadaním kódu akcie do správy elektronickej pošty, inak sa zákazník nemôže akcie zúčastniť  
c) ak si zákazník objednáva zo zásielkového obchodu faxom, treba zaslať vyplnený objednávací lístok, 
taktiež vyjadriť súhlas s týmito pravidlami, inak sa zákazník nemôže akcie zúčastniť  
d) ak si zákazník objednáva tovar zo zásielkového obchodu na internetových stránkach 
blancheporte.cz alebo www.blancheporte.sk spôsobom tu stanoveným, zaregistruje sa do akcie 
zadaním kódu akcie pri objednávke zvoleného tovaru.  
6. Akcia platí pre katalógy Blancheporte by MAGNET a www.blancheporte.sk. Akcia je nezlučiteľná 
s daľšími zľavami. Zľava sa nevzťahuje na produkty označené štítkom „Výhodná cena“ a zľavnené 
tovary. Do vypredania skladových zásob.  
7. Účastník akcie potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito pravidlami a s inštrukciami vo všetkých bodoch 
a súhlasí s nimi.  
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 po dobu 5 rokov od ukončenia tejto 
akcie. 
 


