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A empresa
Responsabilidade Social

Domicílio Fiscal:

zooplus SE
Sonnenstraße 15
80331 Munique

zooplus.pt é a designação comercial de zooplus SE registada na Alemanha,com o registo comercial número

Munich HRB 273759
USt-Id:DE200164421
NIPC PT 980478286

Formas de contacto
Email: service@zooplus.pt
Formulário de contacto

Conselho de Administração
Geoffroy Lefebvre
Andreas Maueröder

Presidente do Conselho de Supervisão

Stefan Goetz

Responsável pelos produtos farmacêuticos online
Apotheke zooplus SE 
Mánesova 154/16 
407 53 Jiríkov Czech Republic 
A zooplus SE é a empresa titular e exploradora da farmácia zooplus SE, Jiríkov (Lékárna zooplus SE).

Farmacêutico responsável
RNDr. Mgr. Jirí Tejnecký 
Em conformidade com o artigo 79, parágrafo 6 da lei Checa 378/2007 Rec.

Título profissional legal Farmacêutico (outorgado na República Checa pela Faculdade de Farmácia checa)

Faculdade de Farmácia competente
Faculdade de Farmácia checa 
Ceská lékárnická komora 
Rozárcina 1422/9 
140 02 Praha 4 
Ceská republika 

Normativa profissional: 
Licenciatura da Faculdade de Farmácia checa
www.lekarnici.cz
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Autoridades supervisoras competentes
Departamento sectorial da região Ustí nad Labem
Sede Regional de Ustí Serviço de Saúde Odbor zdravotnictví 
Velká hradební 3118/48 
400 02 Ústí nad Labem 
Ceská republika

Instituto estatal para o controlo de medicamentos
Statni ustav pro kontrolu leciv (SUKL)
 Srobarova 48 
100 41 Praha 10 
Ceská republika 
www.sukl.cz

Conteúdo jornalístico e editorial
zooplus SE 
Online-Redaktion 80331 
80331 Munique (Alemanha) 

A redação editorial não assume qualquer responsabilidade pelas fotografias, desenhos ou manuscritos
enviados e não solicitados. Deve também ter em conta que não nos é possível fazer a devolução desses
envios para si. 

Os remetentes de imagens, textos ou contributos de qualquer outra natureza declaram concordar com a
edição editorial dos mesmos. Ao enviar, o remetente concede à zooplus SE o direito de publicação gratuita
dos textos ou imagens (mesmo sem mencionar o autor), em linha e em papel, e afirma que concorda com o
envio editorial subsequente por parte da zooplus SE. 

O remetente declara que a publicação não viola nenhum direito ou pretensões de terceiros, nem a
legislação vigente; do mesmo modo, afirma que os respetivos direitos de exploração correspondentes não
foram facultados por qualquer outra via. 

A zooplus não se responsabiliza pelas publicações de terceiros. 

Os conselhos e opiniões exibidos na nossa página são cuidadosamente avaliados e verificados pelos
autores e pela zooplus, no entanto, não assumimos garantias quanto aos mesmos. A zooplus SE fica
exonerada de quaisquer danos pessoais, materiais ou de propriedade que possam resultar do conteúdo
do autor ou da empresa ou dos seus representantes. Os artigos em que a autoria é citada não têm
necessariamente de coincidir com a opinião da redação ou do editor. 

A zooplus não assume qualquer responsabilidade pelo conteúdo externo ao qual é possível aceder a partir
das páginas da zooplus SE.

Conceito e design
zooplus SE
Online-Redaktion
80331 Munique (Alemanha)

Copyright ©

O nome zooplus é marca registada. Todo o conteúdo deste site está protegido pela Lei dos Direitos de
Autor. A utilização de imagens, textos ou fragmentos, quer de publicações em linha, quer impressas,
requer o consentimento escrito expresso por parte da zooplus SE. 

O conteúdo publicado destina-se exclusivamente ao uso pessoal para fins informativos. Qualquer
utilização diferente, seja comercial ou não comercial, especialmente armazenamento em bancos de dados,



publicação, reprodução ou qualquer outro tipo de uso comercial, bem como a transferência para terceiros,
mesmo que parcialmente ou modificados, sem a autorização do proprietário dos direitos autorais, não é
permitida. O autor citado nas fontes é o responsável pelo respetivo conteúdo. O uso de marcas e nomes
de marcas, especialmente nas descrições dos produtos da loja, implica o reconhecimento do direito do
proprietário das mesmas. 

O uso de mecanismos automáticos (como mecanismos de pesquisa, robôs ou rastreadores) para aplicação
em motores de busca de produtos ou preços está sujeito a autorização, bem como links diretos (deep-
linking) nos níveis de conteúdo ou produto e que exibem conteúdos da zooplus nas margens das páginas.

Venda de alimentos ecológicos
A zooplus foi inspecionada e certificada como entidade revendedora de alimentos orgânicos para animais
de estimação pelo órgão de controlo alemão: 
Prüfgesellschaft ökologischer Landbau mbH 
Bahnhofstrasse 9 
76137 Karlsruhe 
DE-ÖKO-007

Entidades de resolução de litígios online

A Comissão Europeia dispõe de uma plataforma para resolução de litígios online entre as empresas os
consumidores, que pode consultar aqui: www.ec.europa.eu/consumers/odr. A zooplus não é obrigada nem
intenciona participar em litígios online perante orgãos arbitrários de consumo. 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

