
PRAVIDLA AKCE „Slevové poukazy” (DÁLE JEN „PRAVIDLA“) 
 

1. Organizátor. 
Obchodní společnost PackWay s.r.o., se sídlem Dělnická 390, 533 01 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 23. 7. 2018 do dne 30. 9. 
2018 akci s názvem „Slevové poukazy” (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. Tato Pravidla stanoví závazná pravidla a podmínky 
účasti v Akci. 
 
2. Podmínky uplatnění stanovených slev.  
Slevy dle pravidel této akce může účastník akce využít objednávkou zboží ze Zásilkového 
obchodu těmito způsoby: 
 
a)  poštou - je třeba zaslat dle pravidel řádně vyplněný objednací lístek 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) telefonicky - objedná-li si účastník akce zboží a zadá kód akce. 
 
c) elektronicky - objedná-li si zákazník zboží ze zásilkového obchodu přes internetové 
stránky www.blancheporte.cz nebo www.blancheporte.sk a zadá kód akce. 
  
Pro účely této akce je za objednané zboží považováno zboží, které je expedováno. Slevy se 
týkají pouze dostupného zboží, pokud bude zboží již vyprodáno a hodnota objednávky tak 
nedosáhne výše, při které by měl zákazník nárok na slevu, bude mu sleva vypočítána ve 
stejném poměru z hodnoty expedovaného zboží. Slevy jsou Organizátorem v této Akci 
poskytovány v následující výši: 

 
sleva 400,- Kč při nákupu nad 950,- Kč 
sleva 600,- Kč při nákupu nad 1.400,- Kč 
sleva 800,- Kč při nákupu nad 2.000,- Kč 
sleva 1.000, - Kč při nákupu nad 2.500,- Kč 
 
Pro zákazníky, jež jsou občany Slovenské republiky, jsou Organizátorem v této Akci 
poskytovány slevy v následující výši: 

 
sleva 15 € při nákupu nad 35 € 
sleva 20 € při nákupu nad 50 € 
sleva 30 € při nákupu nad 75 € 
sleva 40 € při nákupu nad 95 € 
 
Každá ze slev se s příslušným kódem akce dá využít pouze jednou. Pokud bude balík 
rozdělen do dvou (více) částí, bude sleva v příslušné výši uplatněna až na druhý (či poslední) 
balík, v němž bude zboží Organizátorem zákazníkovi doručováno, případně bude příslušná 
sleva rozdělena a částečně uplatněna na více balíků, v nichž bude zboží zákazníkovi 

http://www.blancheporte.sk/


Organizátorem doručováno. Pokud zákazník vrátí zboží, na jehož nákup uplatnil slevu dle 
pravidel této Akce v zákonem stanovené lhůtě pro odstoupení, vyhrazuje si Organizátor 
právo vrátit zákazníkovi hodnotu zboží vráceného v zákonné lhůtě pouze do výše 
odpovídající zákazníkem skutečně uhrazené ceně za takové zboží při převzetí zboží. Zákazník 
bere na vědomí a je výslovně organizátorem v této souvislosti informován, že pokud by 
došlo k vrácení hodnoty zboží v původní hodnotě, došlo by k bezdůvodnému obohacení na 
straně zákazníka.  
 
Podmínkou účasti v Akci je řádná úhrada zakoupeného zboží. Současně platí, že do hodnoty 
objednávky nebude započítávána hodnota nevyexpedovaného 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 v zákonné lhůtě pro 
odstoupení od kupní smlouvy. Nevyexpedovaným zbožím se rozumí zboží, které není možné 
zákazníkovi zaslat spolu se zbývající částí objednávky z důvodu vyčerpaných skladových zásob 
produktů. 

 
3. Akce platí pro katalogy Blancheporte, www.blancheporte.cz. a www.blancheporte.sk. 
Akce je neslučitelná s dalšími slevami. Slevy se nevztahují na produkty označené štítkem 
“Výhodná cena” a zlevněné zboží. Do vyprodání skladových zásob. 
 
4. Účastník akce stvrzuje, že se seznámil s těmito Pravidly a s instrukcemi ve všech bodech  
a vyjadřuje s nimi svůj souhlas. 

http://www.blancheporte.cz/

