
Výrobce a provozovatel internetového 

obchodu (dále jen „výrobce“): 

Bamboolik s.r.o., se sídlem na 

Ječná 1321/29a, 62100 Brno - Řečkovice, 

Česká republika

IČ: 29318122
DIČ: CZ29318122

Pro platby v CZK v ČR
6028351002/5500
IBAN pro platby v CZK v ČR
CZ4755000000006028351002
BIC kód/SWIFT
RZBCCZPP
Adresa banky
Raiffeisenbank, Hvězdova 1716/2b, 

140 78, Praha 4

Zaregistrujte se na našem e-shopu (www.bamboolik.cz) v
záložce registrace "B2B zákazník".

Na adresu seveckova@bamboolik.cz přepošlete automatický

e-mail s potvrzením vaší registrace a žádostí o registraci jako
velkoobchodního partnera. Prosím, uveďte informaci, zda jste
plátce DPH, a Vaše IČ a/nebo DIČ.

Vyčkejte na odpověď s potvrzením, že jste zavedeni do našeho
systému jako VO partner. Poté se znovu přihlaste do e-shopu.

Po přihlášení již uvidíte položky s platnými velkoobchodními
cenami, za které můžete objednávat. 
V závislosti na tom, zda jste či nejste plátce DPH, pak uvidíte
ceny v e-shopu včetně DPH nebo bez DPH.
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Bamboolik s.r.o.
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seveckova@bamboolik.cz
(+420) 725 527 089

zprostředkování prodeje přes Facebook, Amazon a jiné
prodejní platformy je povoleno pouze na základě písemného
souhlasu výrobce. V tomto případě dodává veškeré podklady
velkoobchodní partner, který chce přeprodej realizovat.
Na propagaci, jakoukoli formou, se toto nevztahuje.

Minimální výše objednávek není stanovena.

Nákup tzv. dropshipping - objednávka, která jde přímo
maloobchodnímu zákazníkovi, je možná. Při objednání prosím
uveďte "jde přímo zákazníkovi, nepřikládat fakturu".

MINIMÁLNÍ ODBĚR A DROPSHIPING

ZPROSTŘEDKOVANÝ PRODEJ

REGISTRACE A OBJEDNÁVÁNÍ

KONTAKTY

TAKÉ NÁS NAJDETE

Prodejce musí respektovat minimální výši našich maloobchodních
cen. Časově omezené slevové akce jsou možné po domluvě s
výrobcem.

Prodejce musí používat produktové fotografie, produktové texty a
videa (v daném jazyce) výrobce, která mu budou na žádost poskytnuta
buď pomocí sdíleného úložiště nebo produktového feedu, který
výrobce aktualizuje. V případě potřeby jiných formátů (velikost), si dle
potřeb upravuje partner fotografie sám.

Veškeré produktové texty najdete na www.bamboolik.cz
Videa jsou dostupná v našem YouTube kanálu.

PREZENTACE PRODUKTŮ 
A MALOOBCHODNÍ CENY

mailto:export@bamboolik.cz
https://www.linkedin.com/company/2931202
https://www.facebook.com/Bamboolik
https://www.instagram.com/bamboolik/
https://www.youtube.com/channel/UCsy7Zb6KBTERYxWywVm3dCw


Po provedení objednávky Vám zašleme zálohovou fakturu s
pětidenní splatností. Zboží bude odesláno po připsání platby
na náš účet. Finální faktura, pokud není uvedeno jinak, bude
přiložena do objednávky.

Po půl roce spolupráce je možná revize platební morálky a v
případě odsouhlasení nastavení objednávek na fakturu. V
případě prodlevy s fakturou bude opět nastaveno objednávání
na zálohovou fakturu.

 Cena poštovného přes PPL činí 100 Kč, pro objednávky nad 6
000 Kč bez DPH je doprava zdarma.

Doba odbavení objednávky po připsání platby na náš účet je 2
pracovní dny. Doba doručení 2-3 pracovní dny v závislosti na
rychlosti dopravce. 

Po doručení objednávky je třeba překontrolovat správnost
faktrury s obsahem balíku a při nesouladu nahlásit výrobci. 

POŠTOVNÉ A DOBA DORUČENÍ

TAKÉ NÁS NAJDETE

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Na všechny výrobky Bamboolik se vztahuje zákonná záruční
doba 24 měsíců od chvíle doručení. Tato záruka se vztahuje na
vady materiálu a případné výrobní vady. 

Na vady způsobené nevhodným používáním či údržbou
nebude brán zřetel. 
Online formulář pro reklamace najdete na tomto linku , anebo
nás kontaktujte na seveckova@bamboolik.cz nebo 

na bamboolik@bamboolik.cz.

ZÁRUČNÍ DOBA

Tyto velkoobchodní podmínky doplňují obchodní podmínky
uvedené na www.bamboolik.cz. Prodejce přijímá tyto
podmínky vytvořením závazné objednávky. 

Podmínky, které nejsou uvedeny ani v jednom z těchto dvou
dokumentů se řídí českým obchodním zákoníkem. 

DALŠÍ

https://www.linkedin.com/company/2931202
https://www.facebook.com/Bamboolik
https://www.instagram.com/bamboolik/
https://www.youtube.com/channel/UCsy7Zb6KBTERYxWywVm3dCw
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5bb-EOsOh5jQ7NfIgz-zYJP__0yDtRCUAlPtHj-JXANp1dA/viewform

