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zooplus SE
Sonnenstraße 15
80331 München

Tel: +420 225 379 489 (pondělí až pátek 9:00 - 18:00 hodin)

Email: kontaktní formulář

Sídlo společnosti: Mnichov
Rejstříkový soud: obvodní soud Mnichov
Číslo složky v obchodním rejstříku : oddíl B (HRB) vložka 273759
USt-Id-Nr. DE 200 164 421
DIČ: CZ682942738

Bankovní spojení pro české zákazníky
Commerzbank pobočka Praha
Č.ú.: 006218-0010457493
Kód banky: 6200

Představenstvo
Geoffroy Lefebvre
Andreas Maueröder

Předseda dozorčí rady

Stefan Götz

Zodpovědnost za zooplus- lékárnu:
Apotheke zooplus SE
Mánesova 154/16
407 53 Jiříkov
Česká republika

Zooplus SE je majitelem a provozovatelem Apotheke zooplus SE, Jiříkov (Lékárna zooplus SE).

Zodpovědný lékárník:
RNDr. Mgr. Jiří Tejnecký
dle § 79 Abs. 6 zák. 378/2007 Sb..

Profesní způsobilost:
Lékárník (uděluje v České republice Česká lékárnická komora)

Zodpovědná lékárnická komora:
Česká lékárnická komora
Rozárčina 1422/9
140 02 Praha 4

javascript:window.print();
https://www.zoohit.cz/contact


Česká republika
na stránky

Profesní zákonné předpisy:
Licenční předpisy České lékárnické komory
- další informace zde

Příslušný dozorčí úřad :
Krajský úrad Ústeckého kraje
Odbor zdravotnictví
Velká hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Česká republika

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (USKVBL)
Hudcova 56a
621 00 Brno -  Medlánky
Česká republika
na stránky

Vrácení zboží na adresu:

ZOOHIT
Česká pošta – Postkomplet UL
Jateční 436/77
403 71 Ústí nad Labem

Koncepce, design a programování
zooplus SE

Copyright ©

Označení "zooplus" je chráněno jako ochranná známka.

Obsah všech stránek je chráněn autorským právem. Upozorňujeme na to, že použití obrázků, textů nebo
jejich částí v tištěných nebo online publikacích vyžaduje písemný souhlas zooplus SE.

Veškeré texty jsou určeny pouze pro osobní informaci. Každé jiné komerční nebo nekomerční užití,
především jejich ukládání v databázích, zveřejňování, rozmnožování a všechny formy obchodního využití,
stejně jako šíření na třetí osoby - také v částech nebo přepracované, přesahující tento účel, je bez souhlasu
vlastníka práv vyloučeno. Autoři, uvedení v bibliografii, jsou za obsah toho kterého textu zodpovědní.
Používání ochranných známek popřípadě názvů známek, především v popisu produktů obchodní oblasti,
probíhá za respektování práv jejich vlastníků. Používání automatických mechanismů (vyhledávačů, robotů,
Crawler), např. k obsluze vyhledávačů produktů a cen, vyžaduje schválení, stejně jako Deep-Linking na
obsahové a produktové úrovni a zprávy zooplus-Content v rámci Frame-stránek.

zooplus SE je kontrolován a certifikován pro prodej organických krmiv pro domácí zvířata prostřednictvím
německé instituce:

Prüfgesellschaft ökologischer Landbau mbH
Bahnhofstrasse 9
D-76137 Karlsruhe

DE-ÖKO-007

https://www.lekarnici.cz/
https://www.lekarnici.cz/getattachment/8a76fea3-080b-47d8-88d9-f68951e35a77/H-7-Licencni-rad-CLnK.aspx
https://www.uskvbl.cz/cs/inspekce/lekarny


Oficiální internetové stránky Evropské komise pro online řešení spotřebitelských sporů jsou dostupné zde.
Nemáme ani povinnost, ani zájem účastnit se systému řešení sporů.

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR) mezi obchodníkem a spotřebitelem, je
Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz zde.

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
http://www.mpo.cz/dokument169867.html

