
Plná pravidla dárkové akce č. 501 Rentrée 1: 

1. Tato akce není založena na náhodě, je určena těm, kteří splnili stanovené podmínky 

(adresáti). Z akcí jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti PackWay s.r.o., jejich rodinní 

příslušníci a dále adresáti, jejichž objednací lístek bude neúplný, nečitelný nebo přeškrtaný. 

Nabídka platí pouze jednou a nemůže být současně kombinována s jinou nabídkou. 

 

2. Adresát, který si objedná zboží z katalogu č. 501 Blancheporte by MAGNET a za toto 

zboží řádně zaplatí, získá zdarma kreativní kufřík. 

 

3. Adresát obdrží svůj dárek zdarma v balíku spolu s objednaným zbožím z katalogu.  

 

4. V případě vyčerpání zásob dárku zdarma je PackWay s.r.o. oprávněn jej nahradit jiným 

dárkem odpovídající hodnoty. 

 

5. V případě vyčerpání zásob objednaného zboží PackWay s.r.o. není povinen dárek zdarma 

zaslat, popřípadě je oprávněn zaslat jej dodatečně v samostatné zásilce.  

 

6. Dárek zdarma nelze získat za nákup zobrazeného zboží na odpovědní obálce.   

 

7. Zasláním objednacího lístku adresát schvaluje bez výhrad tyto podmínky a instrukce, které 

jsou uvedeny na dokumentech vztahujících se k této nabídkové akci a přistupuje k nim.  

 

8. Platnost akce: 21.9.2017 – 31.12.2017 

 

 

 

 

  



Plné pravidlá darčekovej akcie č. 501 Rentrée 1:  

 

1. Táto akcia nie je založená na náhode, je určená tým, ktorí splnili stanovené podmienky (adresáti). 
Z akcií sú vylúčení zamestnanci spoločnosti PackWay s.r.o., ich rodinní príslušníci a ďalej adresáti, 
ktorých objednávací lístok bude neúplný, nečitateľný alebo preškrtaný. Ponuka platí iba raz a 
nemôže byť súčasne kombinovaná s inou ponukou.  
 

2. Adresát, ktorý si objedná tovar z katalógu č. 501 Blancheporte by MAGNET nad 15 € a za tento 
tovar riadne zaplatí, získa zdarma kreatívny kufrík.  

 

3. Adresát dostane svoj darček zdarma v balíku spolu s objednaným tovarom z katalógu.  
 

4. V prípade vyčerpania zásob darčeka zdarma je PackWay s.r.o. oprávnený ho nahradiť iným 
darčekom zodpovedajúcej hodnoty.  

 

5. V prípade vyčerpania zásob objednaného tovaru PackWay s.r.o. nie je povinný darček zdarma 
zaslať, poprípade je oprávnený zaslať ho dodatočne v samostatnej zásielke.  

 

6. Darček zdarma nemožno získať za nákup zobrazeného tovaru na odpovednej obálke. 
 

7. Zaslaním objednávacieho lístku adresát schvaľuje bez výhrad tieto podmienky a inštrukcie, ktoré 
sú uvedené na dokumentoch vzťahujúcich sa k tejto ponukovej akcii a pristupuje k nim. 

 

8.    Platnosť akcie: 21.9.2017 - 31.12.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


