
Pravidla akce „Velké dárky“:  

 

1. Společnost CEMOD-CZ s.r.o., se sídlem Dělnická 390, 532 36 Pardubice, IČO 25629662, 

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13638 (dále 

jen „CEMOD - CZ“) pořádá při příležitosti vydání nového katalogu BLANCHEPORTE by 

MAGNET v době od 2. 5. 2017 do 31. 7. 2017 (dále jen „doba trvání soutěže“) soutěž s 

názvem „Velké dárky“. V průběhu této soutěže může být odeslání nabídky k účasti v soutěži 

opakováno. Soutěž může být prezentována v různé formě. Soutěž probíhá na území České 

republiky.  

2. Soutěž je určena zákazníkům CEMOD-CZ (dále jen „zákazník“), kterým CEMOD-CZ 

zaslal soutěžní dokumenty soutěže, a kteří splní níže uvedené podmínky. Ze soutěže jsou 

vyloučeni zaměstnanci společnosti CEMOD-CZ a jejich blízké osoby. Ze soutěže budou dále 

vyloučeni zákazníci, jejichž přihláška do soutěže bude neúplná, nečitelná, nebo nepřesná. 

Soutěže se mohou účastnit pouze osoby starší 18 let, nebo osoby ve věku 15–18 let 

zastoupené zákonným zástupcem, s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České 

republiky.  

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

Nabídka platí pouze jednou a nemůže být současně kombinována s jinou nabídkou (netýká se 

nabídky na odpovědní obálce).  

4. Zákazník, který si objedná zboží z katalogu BLANCHEPORTE by MAGNET písemně, 

telefonicky nebo po internetu a za toto zboží řádně zaplatí, získá dárek zdarma – s kódem  

AV-50547 přikrývku „Poesie“ nebo s kódem CM-20173 keramickou dekoraci „3 Slepice“.  

5. Nalepení etikety není nezbytnou podmínkou účasti v akci.  

6. Zákazník obdrží svůj dárek zdarma v balíku spolu s objednaným zbožím z katalogu. V 

případě vyčerpání zásob dárku zdarma je CEMOD – CZ s.r.o. oprávněn zaslat dárek zdarma 

dodatečně v samostatné zásilce nebo jej nahradit jiným dárkem odpovídající hodnoty. Dále 

zákazník, který si v době platnosti katalogu od 2. 5. 2017 do 31. 7. 2017 objedná zboží z 

katalogu BLANCHEPORTE by MAGNET písemně, telefonicky nebo po internetu a za toto 

zboží řádně zaplatí, má možnost získat zdarma jeden z těchto výrobků: 1. Kávovar značky 

DeLonghi v hodnotě 15 000 Kč, 2. Notebook značky LENOVO v hodnotě 15 000 Kč, 3. 

Telefon značky SAMSUNG v hodnotě 5 000 Kč, 4. Vrtačku značky BOSCH v hodnotě 5 000 

Kč, 5. Fotoaparát značky CANON v hodnotě 5 000 Kč. Tyto produkty získá 5 zákazníků, 

kteří si v době platnosti katalogu od 2. 5. 2017 do 31. 7. 2017 objednají zboží v celkově 

nejvyšší účtované kupní ceně a za toto zboží řádně zaplatí. Zákazník s nejvyšší účtovanou 

kupní cenou, který splní podmínky pro získání těchto výrobků, získá produkt č. 1, druhý v 

pořadí produkt č. 2, třetí v pořadí produkt č. 3, čtvrtý v pořadí produkt č. 4 a pátý v pořadí 

produkt č. 5. V případě, že si 2 nebo více zákazníků objednají za stejnou celkovou účtovanou 

kupní cenu a splní podmínku pro získání výrobků, získá výrobek ten, který si objednal jako 

první. Pro účast v akci je rozhodující datum doručení objednávky do společnosti CEMOD-

CZ. Pro účely této akce se za zaplacenou kupní cenu nepovažuje cena zboží, ve vztahu ke 

kterému zákazník odstoupil od příslušné kupní smlouvy během období od 2. 5. 2017 do 31. 7. 

2017 nebo během 30 dnů následujících po skončení soutěže, a to bez ohledu na to, zda 

společnost CEMOD-CZ již vrátila tomuto zákazníkovi uhrazenou kupní cenu nebo nikoli. 

Adresa pro zaslání objednávky zákazníka je: BLANCHEPORTE by MAGNET, Dělnická 

390, 532 36 Pardubice 2.  

7. Ceny uvedené v bodě 6. Budou předány v den a v místě, které mu CEMOD-CZ písemně 

sdělí, popřípadě dle domluvy s příjemcem, který získal jeden z uvedených produktů. Předání 

výrobků se uskuteční nejpozději v termínu do 30. 9. 2017.  



8. Údaje o osobě, která získala jeden z uvedených výrobků, poskytne CEMOD-CZ 

účastníkovi na základě písemné žádosti ode dne 15. 9. 2017. CEMOD-CZ si vyhrazuje právo 

nesdělovat žádné informace týkající se výhry a výherce telefonicky, e-mailem či osobně.  

9. Výherce soutěže výslovně souhlasí s tím, že společnost CEMOD-CZ, jako organizátor 

soutěže, je oprávněn užít v souladu s § 77 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů bezplatně jeho jméno a příjmení v médiích (včetně internetu), 

propagačních a reklamních materiálech CEMOD-CZ s tím, že mohou být pořizovány a 

zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy výherce soutěže bez 

omezení území, a to po dobu 5 let po ukončení soutěže. Takové záznamy mohou být pořízeny 

i během předání výhry.  

10. Nepřevezme-li si zákazník přidělený produkt anebo nesdělí-li nejpozději do 30. 9. 2017 

společnosti CEMOD-CZ svoji adresu, na kterou má být produkt zaslán nejpozději do 30. 9. 

2017, výhra propadá ve prospěch společnosti CEMOD-CZ.  

11. Mimořádnou nabídku (keramickou dekoraci „Slepice“) nelze získat za nákup zboží na 

odpovědní obálce.  

12. 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. 

13. Společnost CEMOD-CZ si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla 

soutěže nebo soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady. V případě, když 

dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to uděláno písemně a zveřejněno 

na www.blancheporte.cz. Společnost CEMOD-CZ si vyhrazuje právo nahradit výhry výhrami 

obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky odevzdávání výher. Vymáhání 

účasti v soutěži právní cestou není možné. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti 

odvolání. Společnost CEMOD–CZ si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se 

této soutěže podle vlastního uvážení v souladu s platnými právními předpisy a bez sdělení 

důvodů. 


