
Pravidlá akcie „Balík s odmenou“:  
1. Spoločnosť CEMOD – CZ s.r.o., so sídlom Dělnická 390, 532 36 Pardubice, IČO 
25629662, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové 
v odd. C vl. č. 13638 (ďalej len „CEMOD - CZ“) organizuje od 18. 1. 2016 do 30. 6. 2016 
akciu s názvom „Balík s odmenou“. V priebehu tejto akcie môže byť odoslanie ponuky 
k účasti na akcii opakované. Akcia môže byť prezentovaná v rôznych podobách.  

2. Účastníkom akcie sa môže stať najmä fyzická osoba staršia ako 18 rokov s bydliskom 
na území Českej alebo Slovenskej republiky. V prípade účastníkov mladších ako 18 
rokov sú títo povinní mať písomný súhlas zákonného zástupcu, ako na účasť na akcii, tak 
na prípadné prevzatie výhry. Z hry sú vylúčení zamestnanci spoločnosti  CEMOD - CZ 
a ich rodinní príslušníci. Z akcie budú ďalej vylúčení účastníci, ktorých prihláška do 
akcie bude neúplná, či nepresná.  

3. Do akcie boli vložené vouchery na nákup v spoločnosti CEMOD – CZ s.r.o. v hodnote 
3000,- Kč (100,-€). 
Vouchery možno uplatniť u týchto značiek: 
Magnet3Pagen -  (www.magnet-3pagen.cz / www.magnet-3pagen.sk) 
Blancheporte -  (www.blancheporte.cz/ www.blancheporte.sk) 
modino -  (www.modino.cz / www.modino.sk) 
Výpredaj-zľavy -  (www.vyprodej-slevy.cz/ www.vypredaj-zlavy.sk) 
avendro – (www.avendro.cz/ www.avendro.sk). 
  
Akcia je spoločná pre zákazníkov z Českej republiky a Slovenska. 
 
4. Podmienkou účasti na akcii a získania výhry je skutočnosť, že si zákazník objedná 
tovar od značiek uvedených vyššie. Pri expedícii balíka bude každý týždeň vykonané 
náhodné losovanie jedného z expedovaných balíkov, do ktorého bude vložený Voucher 
na nákup v hodnote  3 000,- Kč (100,-€) spoločne s návodom na jeho použitie. Pokiaľ si 
zákazník balík s voucherem neprevezme, výhra prepadá v prospech spoločnosti CEMOD-
CZ. 

5. Údaje o výhercoch poskytne CEMOD - CZ na základe písomnej žiadosti alebo budú 
zverejnené na www. uvedených značiek v sekcii „Výhercovia“. CEMOD - CZ si vyhradzuje 
právo neoznamovať žiadne informácie týkajúce sa ceny a výhercu telefonicky či osobne.  

6. Prihlásením sa do akcie účastník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito pravidlami 
a s inštrukciami na ostatných herných dokumentoch a vyjadruje s nimi svoj súhlas.  

7. Prihlásením sa do akcie výherca súhlasí v súlade s § 84 a 85 zákona č. 89/2012 Zb., 
občiansky zákonník, s tým, aby organizátor vytváral obrazové a zvukové záznamy jeho 
osoby a takto vytvorené obrazové a zvukové záznamy, vrátane jeho mena a priezviska, 
používal v médiách (vrátane elektronických), propagačných a reklamných materiáloch, 
a to po dobu 5 rokov od ukončenia tejto akcie. 
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