
Pravidla hry:  
 

1. Společnost CEMOD – CZ s.r.o., majitel ochranné známky Blancheporte, 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 „CEMOD - CZ“) pořádá od 
24.3.2014 do 28.2.2015  hru s názvem „Automobil ŠKODA pro Vás“. V průběhu této hry 
může být odeslání nabídky k účasti ve hře opakováno. Hra může být prezentována v různých 
podobách.  

2. Hra je určena účastníkům, kterým CEMOD - CZ zaslal herní dokumenty ke hře. Ze hry 
jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti  CEMOD - CZ a jejich rodinní příslušníci. Ze hry 
budou dále vyloučeni účastníci, jejichž přihláška do hry bude neúplná, nečitelná, či nepřesná.  
Účast v této hře není podmíněna objednávkou či koupí zboží od společnosti CEMOD - CZ.  

3. Do hry byla vložena tato výhra: osobní automobil ŠKODA Roomster a tolik šeků na slevu 
při nákupu zboží z katalogů Blancheporte v hodnotě 50,- Kč (v případě výherce ze Slovenské 
republiky v hodnotě 2,- €), kolik účastníků hry splní podmínky pro získání šeku. Po skončení 
doby konání hry bude za účasti notáře vylosován jeden výherce, kterému bude přidělena 
hlavní výhra - automobil Škoda Roomster. O losování bude sepsán notářský zápis. Současně 
každý účastník, který se platně přihlásí do hry, obdrží cenu pro každého, kterou je šek na 
slevu při nákupu zboží z katalogů Blancheporte v hodnotě 50,- Kč (v případě výherce ze 
Slovenské republiky v hodnotě 2,- €).    
 

4. Podmínkou pro účast ve hře a získání výhry je skutečnost, že se účastník platně přihlásí do 
hry. Přihlásit se lze těmito způsoby:objednává-li si účastník současně od společnosti CEMOD 
– CZ zboží: 

 a) poštou, je třeba zaslat svoji přihlášku do hry spolu s objednávkou na adresu Blancheporte, 
Dělnická 390, 532 36 Pardubice, a to do 10 dnů od doručení nabídky k účasti ve hře (razítko 
podací pošty je rozhodující); herní dokumenty se považují za doručené účastníkovi pátým 
dnem po odeslání, b) objednává-li si účastník současně od společnosti CEMOD – CZ zboží 
telefonicky nebo elektronickou poštou, je třeba se přihlásit ve stejné lhůtě v rámci této 
objednávky tak, že sdělí operátorovi název hry, resp. uvede název hry v elektronické 
objednávce, čímž také vyjadřuje svůj souhlas s účastí ve hře, c) objednává-li si současně od 
společnosti CEMOD – CZ zboží faxem, je třeba zaslat ve stejné lhůtě přihlášku do hry spolu 
s objednávkou d) objedná-li si účastník přes internetové stránky www.blancheporte.cz, 
zaregistruje se do hry zadáním kódu výhody při objednávce svého zboží. 

Neobjednává-li si zboží od společnosti CEMOD – CZ, je třeba zaslat písemnou přihlášku do 
hry na adresu: Blancheporte, Dělnická 390, 532 36 Pardubice; na obálce uvést „přihláška bez 
objednávky“. Adresa pro Slovenskou republiku: Blancheporte, P.O.BOX 91, 830 05 
Bratislava 35. 

5. Výherci bude jeho cena předána osobně v den a v místě, které mu CEMOD - CZ písemně 
sdělí, popřípadě bude zaslána na adresu výherce. Předání cen se uskuteční nejpozději 
v termínu do 30.5.2015.  

http://www.blancheporte.cz/


6. Údaje o výherci poskytne CEMOD - CZ na základě písemné žádosti od 15. 3. 2015. 
CEMOD - CZ si vyhrazuje právo nesdělovat žádné informace týkající se ceny a výherce 
telefonicky či osobně.  

7. Přihlášením se do hry některou z forem uvedených v bodě 4 pravidel účastník stvrzuje, že 
se seznámil s těmito pravidly a s instrukcemi na ostatních herních dokumentech, a vyjadřuje 
s nimi svůj souhlas.  

8. Přihlášením se do hry 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 hry.  

 

 


	Pravidla hry:

