
Pravidla akce 
(dále jen „Pravidla“) : 
 

1. Organizátor. Obchodní společnost CEMOD – CZ s.r.o., se sídlem Dělnická 390, 532 36 
Pardubice, IČO 25629662, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Hradci Králové v odd. C vl. 13638 (dále jen „Organizátor“) pořádá v období  ode dne 
1.9.2014 do dne 31.12.2015 akci s názvem „Star of Las Vegas“ (dále jen „Akce“). 
Organizátor je majitelem ochranné známky „Blancheporte“ a zároveň je provozovatelem 
zásilkového obchodu s názvem „Blancheporte“ (dále jen „Zásilkový obchod“). Zboží ze 
Zásilkového obchodu je možné objednávat telefonicky, faxem, prostřednictvím e-mailu, 
prostřednictvím e-shopu a také poštou na objednacím lístku přímo z tištěného katalogu. 
V průběhu této Akce může být odeslání nabídky k účasti v akci opakováno. Akce může být 
prezentována v různých podobách.  

 

2. Účastníci akce. Účastníkem akce se může stát zejména fyzická osoba starší 18 let 
s bydlištěm na území České republiky či Slovenské republiky, které Organizátor zašle 
dokumenty opravňující k účasti v Akci, a který se do Akce přihlásí v souladu s těmito 
Pravidly. Dokumentem opravňujícím zákazníka k účasti v Akci je objednací lístek, jehož 
součástí je žádost o dárek. Z Akce jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora, nebo osoby jim 
blízké, dále vyloučeny osoby v zaměstnaneckém či obdobném poměru ke všem společnostem 
spolupracujícím s Organizátorem, jejich rodinní příslušníci a osoby jim blízké. Z účasti 
v Akci budou dále vyloučeni účastníci, jejichž přihláška do Akce bude neúplná, nečitelná, či 
nepřesná. O skutečnosti, zda je určitá osoba oprávněna k účasti v Akci rozhoduje výlučně 
Organizátor. V případě účastníků mladších 18 let jsou tito povinni mít písemný souhlas 
zákonného zástupce, jak pro účast v Akci, tak pro případné převzetí výhry.  

 

3. Ceny Do akce jsou vloženy nákupní šeky v hodnotě 1250 Kč (pro Českou republiku), 50 
EUR (Slovenská republika). Tuto nákupní šeky dostane každý zákazník, který ke svému 
objednacímu lístku přiloží výherní kartu nebo sdělí svůj kód výhody telefonicky nebo na 
www.blancheporte.cz nebo www.blancheporte.sk. Hodnota nákupního šeku bude odečtena 
z hodnoty příští objednávky v hodnotě přesahující 3000 Kč (ČR) nebo 120 EUR (SR).. 
Získání ceny nezáleží na náhodě. Do hodnoty objednávky se nebude započítávat hodnota 
reklamovaného zboží. Účastník akce bere na vědomí a souhlasí se skutečností, že pro účely 
této Akce se za zaplacenou kupní cenu nepovažuje cena zboží, u něhož zákazník odstoupil od 
kupní smlouvy během období trvání Akce a v době dalších 20 dnech následujících po 
skončení Akce, a to bez ohledu na to, zda Organizátor vrátil tomuto zákazníkovi uhrazenou 
kupní cenu v uvedené lhůtě či nikoli.Akce se lze zúčastnit pouze jednou. 

 

4. Podmínkou pro účast v Akci a získání ceny je skutečnost, že se Účastník akce platně 
přihlásí do Akce. Přihlásit do Akce se Účastník akce může těmito způsoby: 

http://www.blancheporte.cz/


objednává-li si Účastník akce zboží ze Zásilkového obchodu: 

a) poštou - je třeba zaslat objednací lístek spolu s kartou na následující adresu Zásilkového 
obchodu: Blancheporte, Dělnická 390, 532 36 Pardubice. Adresa pro Slovenskou republiku: 
Blancheporte, P.O. BOX 91, 830 05 Bratislava 35.  

b) objednává-li si Účastník akce zboží ze Zásilkového obchodu telefonicky nebo 
elektronickou poštou, je třeba se přihlásit do Akce tak, že zákazník sdělí operátorovi kód 
výhody, resp. uvede kód výhody v elektronické objednávce, čímž také vyjadřuje svůj souhlas 
s účastí v Akci. 

c) objednává-li si zákazník ze Zásilkového obchodu faxem, je třeba zaslat objednací lístek 
spolu s kartou. 

d) objedná-li si zákazník zboží ze Zásilkového obchodu přes internetové stránky 
www.blancheporte.cz  nebo www.blancheporte.sk , zaregistruje se do Akce zadáním kódu 
výhody při objednávce zvoleného zboží.  

5. Účastníkovi akce bude jeho nákupní šek vložen do jeho zásilky. 

6. Přihlášením se do Akce některým ze způsobů uvedených v bodě 4 Pravidel Účastník akce 
stvrzuje, že se seznámil s těmito Pravidly a s instrukcemi na ostatních herních dokumentech, a 
vyjadřuje s nimi svůj souhlas.  

7. Přihlášením se do Akce výherce uděluje v souladu s § 84 a 85 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, souhlas s tím, aby pořadatel pořizoval obrazové a zvukové záznamy jeho 
osoby a takto pořízené obrazové a zvukové záznamy, včetně jeho jména a příjmení, užíval 
v médiích (včetně elektronických), propagačních a reklamních materiálech, a to po dobu 5 let 
od ukončení této Akce. 
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