bamboolik
OBCHODNÍ PODMÍNKY
PLATNÉ OD 1.8.2021

REGISTRÁCIA A OBJEDNÁVANIE
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

KONTAKTY

Bamboolik s.r.o.
Ječná 1321/29a
62100 Brno - Řečkovice
Česká republika

lichvarova@bamboolik.cz
(+420) 602 479 031

TAKÉ NÁS NAJDETE

Zaregistrujte sa na našom e-shope (www.bamboolik.cz) v
záložke registrácie "B2B zákazník"
Na adresu lichvarova@bamboolik.cz prepošlite
automatický e-mail s potvrdením vašej registrácie a
žiadosťou o registráciu ako veľkoobchodného partnera.
Prosím, uveďte informáciu, či ste platcom DPH a Vaše IČ
a/alebo DIČ.
Vyčkajte na odpoveď s potvrdením, že ste zavedení do
nášho systému ako VO partner. Potom sa znovu prihláste
do e-shopu. Po prihlásení už uvidíte položky s platnými
veľkoobchodnými cenami, za ktoré môžete objednávať.
V závislosti na tom, či ste alebo nie ste platca DPH, potom
uvidíte ceny v e-shope vrátane DPH alebo bez DPH.

SPROSTREDKOVANÝ PREDAJ

sprostredkovanie predaja cez Facebook, Amazon a iné
predajné platformy je povolené iba na základe písomného
súhlasu výrobcom. V tomto prípade dodáva všetky
podklady veľkoobchodný partner, ktorý chce prepredaj
realizovať.
Na propagáciu, akoukoľvek formou, sa toto nevzťahuje.

MINIMÁLNY ODBER A DROPSHIPING
Minimálna výška objednávok nie je stanovená
Nákup tzv. dropshipping - objednávka, ktorá ide priamo
maloobchodnému zákazníkovi, je možná. Pri objednaní
prosím uveďte "priamo pre zákazníka, neprikládať faktúru"

PREZENTÁCIA PRODUKTOV
A MALOOBCHODNÉ CENY
Predajca musí rešpektovať minimálnu výšku našich maloobchodných
cien. Časovo obmedzené zľavové akcie sú možné po dohode s výrobcom
Predajca musí používať produktové fotografie, produktové texty a videá (v
danom jazyku) výrobcu, ktoré mu budú na žiadosť poskytnuté buď
pomocou zdieľaného úložiska alebo produktového feedu, ktorý výrobca
aktualizuje. V prípade potreby iných formátov (veľkosť), si podľa potrieb
upravuje partner fotografie sám.
Všetky produktové texty nájdete na www.bamboolik.cz
Videá na našom YouTube kanáli.

PLATOBNÉ PODMIENKY
Po vykonaní objednávky Vám zašleme zálohovú faktúru so 7dennou splatnosťou. Produkty budú odoslané po pripísaní platby
na náš účet. Finálna faktúra, pokiaľ nie je uvedené inak, bude
priložená do objednávky.
Po pol roku spolupráce je možná revízia platobnej morálky a v
prípade odsúhlasenia, nastavenie objednávok na faktúru. V
prípade omeškania platby faktúry, bude opäť nastavené
objednávanie na zálohovú faktúru.

POŠTOVNÉ A DOBA DORUČENIA
Cena poštovného cez PPL činí 10 €, pre objednávky nad 251 € bez
DPH, je doprava zdarma.
Doba odbavenia objednávky po pripísaní platby na náš účet sú 2
pracovné dni. Doba doručenia 2-3 pracovné dni, v závislosti na
rýchlosti dopravcu.
Po doručení objednávky je potrebné prekontrolovať správnosť
faktúry s obsahom balíka a pri nesúlade nahlásiť rozdiel výrobcovi.

ZÁRUČNÁ DOBA
Na všetky výrobky Bamboolik sa vzťahuje zákonná záručná doba
24 mesiacov od chvíle doručenia. Táto záruka sa vzťahuje na vady
materiálu a prípadné výrobné vady.
Na vady spôsobené nevhodným používaním, či údržbou nebude
braný zreteľ.
Online formulár k reklamáciám nájdete na tomto linku, alebo nás
kontaktujte na lichvarova@bamboolik.cz, alebo na
info@bamboolik.cz.

ĎALŠIE
Tieto veľkoobchodné podmienky dopĺňajú obchodné podmienky
uvedené na www.bamboolik.cz. Predajca prijíma tieto podmienky
vytvorením záväznej objednávky.
Podmienky, ktoré nie sú uvedené ani v jednom z týchto dvoch
dokumentov sa riadia českým obchodným zákonníkom.

TAKÉ NÁS NAJDETE

