
Pravidla prodeje aktivní kosmetické suspenze «Tinowa». 
Společnost A Tinowa s.r.o. (Česká republika) je mezinárodním oficiálním zástupcem výrobce 

suspenze «Tinowa» společnosti Tinowa Group s.r.o. (Česká republika). 
 

Certifikace suspenze. 
Zhodnocení bezpečnosti kosmetické suspenze «Tinowa» na zdraví člověka: 
Chemická a mikrobiologická laboratoř Bureau Veritas akreditovaná ČIA, 
ev.č.1082, protokol o zkoušce č. 767/12 ze dne 27.03.2012, posudek č.j. 
1603121 ze dne 25.05.2012. Kosmetické prostředky bezpečné pro zdraví osob 

při použití deklarovaným způsobem. Registr systému KOPR – login TI236ATR.  
 

Typ balení suspenze. 
Kosmetická suspenze «Tinowa» se získává z aktivního balneologického peloidu vyrobeného 

ze starověkého rašelinového bahna z ložiska v severním Německu a hořčíkové soli nazývané 
«Bishofit». Spojení dvou hlavních komponentů probíhá na speciálních technologických zařízeních 
se zpracováním informačními technologiemi. Suspenze se balí do plastových dóz. 

Objem suspense v plastových dózách je 1,0 litr, 3,5 litru nebo 5,5 litru. 
Plastové dózy májí etikety a kontrolní etikety v českém jazyce. 
Plastové dózy mají návod k použití. 
 Plastové dózy o objemu 1,0 litr jsou umístěny po 4 kusech v jednom expedičním kartonu. 
 Plastové dózy 3,5 litru nebo 5,5 litru jsou umístěny v krabicích nebo na paletách. 

Expediční karton má etiketu na vnější straně v českém jazyce. 
 

Mezinárodní obchodní společnost  
«A Tinowa s.r.o.»  (Česká republika) 

plní objednávky a odeslání objednané suspenze «Tinowa» 
 soukromým a velkoobchodním zákazníkům. 

 

Platební podmínky 
Soukromí zákazníci.  

1. Odeslání soukromým zákazníkům probíhá na základě objednávky a její platby. Zákazník 
zašle objednávku  společnosti «A Tinowa s.r.o.» prostřednictvím webové stránky nebo emailem na 
doktor@tinowa.com s objednávkou počtu expedičních kartonů.  

 

2. Výrobce provádí balení suspenze pro privátní zákazníky: jeden 
karton se 4 plastovými dózami po 1,0 litru; plastové dózy po 3,5 
litru nebo po 5,5 litru v kartonech. 

 

3. Minimální odběr - jeden expediční karton (4 plastové dózy se 
suspenzí) a jednotlivé kartony s plastovými dózami o objemu 3,5 litru 

a 5,5 litru. 
 

4. Na základě obdržené objednávky společnost «A Tinowa s.r.o.» zašle fakturu e-mailem 
zákazníkovi k úhradě, která zahrnuje náklady na objednaný počet balení suspenze, pojištění a 
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poštovné. Náklady na poštovné lze nalézt na webové stránce www.bioactivwater.com v části 
«náklady na doručení».  

5. Po obdržení platby společnost «A Tinowa s.r.o.» odešle do 48 hodin prostřednictvím české 
pošty objednaný počet balení suspenze na adresu kupujícího a e-mailem zákazníkovi sdělí 
informace  o zásilce se suspenzí. 

 

6. Trvalým soukromým kupujícím společnost poskytuje slevu. 
 

7. Soukromý kupující prosím kontaktujte nás na: Tel: + 420 777 555 501, skype: 
tinowa.group, email: doctor@tinowa.com 

 
Velkoobchodní zákazníci. 

1. Odeslání velkoodběratelům se provádí na základě objednávky a jejím zaplacení. Zákazník 
zašle na adresu společnosti «A Tinowa s.r.o. » prostřednictvím webové stránky nebo na adresu: 
doctor@tinowa.com  objednávku s množstvím expedičních kartonů se suspenzí s odkazem na 
balení. 

 
2. Výrobce provádí balení suspenze pro velkoobchodní zákazníky: jeden karton se 4 

plastovými dózami po 1,0 litru; plastové dózy po 3,5 litru nebo po 5,5 litru v kartonech. 
 

3. Na základě obdržené objednávky společnost «A Tinowa s.r.o.» 
zasílá fakturu e-mailem zákazníkovi k úhradu, která zahrnuje náklady 
na počet balení suspenze, pojištění a poštovné. Zákazník může získat 
objednaný objem suspenze samo-dodáním. 
 

4. Po dohodě zákazníka a společnosti «A Tinowa s.r.o.» může být 
objednaná zásilka zaslána autem společnosti «A Tinowa s.r.o.». V takovém případě musí zákazník 
uvést typ přepravy při objednávce. Společnost «A Tinowa s.r.o.» vypočítá částku pro přepravu 
podle objemu a nákladů a oznámí jí zákazníkovi. 

 
5. Po obdržení platby společnost «A Tinowa s.r.o.» do 20 dnů (datum plnění závisí na výši 

objednávky) odešle objednanou zásilku podle způsobu přepravy dohodnutými stranami na adresu 
kupujícího. Zašle zákazníkovi informace o splnění a odeslání zakázky prostřednictvím e-mailu.  

 
6. Trvalým velkoobchodním zákazníkům jsou poskytovány slevy, dle dohody obou stranami. 

 
7. Velkoobchodní zákazníci se prosím obraťte s objednávkou na kontakt:  

                    Tel: + 420 777 555 501, skype: tinowa.group, email: doctor@tinowa.com 
 

Hotelům a lékařským institucím, SPA-salonům, sportovním a rehabilitačním 
střediskům, společnostem atd., které mají zájem o nákup suspenzí «Tinowa», pro 
provedení zkušebních testů, lze poslat na objednávku jednu až pět expedicích kartonu 
různého objemu balení suspenze «Tinowa» českou poštou. 
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