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PRAVIDLA ŘAZENÍ NABÍDEK

společnosti PODLAHY PLOTZ s.r.o., IČO: 06899722, se sídlem T. G. Masaryka 333, 538 21
Slatiňany, zapsané v obchodním rejstříku, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. C
41203, kterou zastupuje Jitka Plotzová, jednatelka, pro prodej zboží prostřednictvím
https://www.podlahyplotz.cz (dále jen “e-shop”).

Pokud na webových stránkách "e-shopu" přejdete do hlavní sekce E-shop nebo zvolíte pole
Hledat, měli byste vědět, že pro zobrazování zboží podle Vámi preferovaných kritérií výběru
používáme následující pravidla.

NEJPRODÁVANĚJŠÍ
V této kategorii najdete zboží, které je na našem e-shopu nejvíce prodávané. Prodejnost produktu
se určuje podle počtu prodaných produktů za poslední týden a také podle skladové dostupnosti
zboží.

DOPORUČUJEME
Zboží v této sekci je řazeno podle dostupnosti a rovněž podle oblíbenosti daného zboží mezi
zákaz-níky v dané zemi a podle nejprodávanějšího zboží (nejprodávanější položky zboží jsou
první tři na předních pozicích).

NEJLEVNĚJŠÍ
Zboží je zobrazeno na základě aktuální prodejní ceny s tím, že zboží s nejnižší prodejní cenou je
řazeno před zboží s vyšší cenou. Zboží, které má stejnou prodejní cenu je pak řazeno podle
dostup-nosti (zboží skladem před zbožím nedostupným/vyprodaným) a rovněž podle oblíbenosti
daného zboží mezi zákazníky v dané zemi a podle množství skladových zásob (zboží, kterého
máme větší zásoby před zbožím, kterého máme omezený počet kusů).

NEJDRAŽŠÍ
Zboží je zobrazeno na základě aktuální prodejní ceny s tím, že zboží s nejvyšší prodejní cenou je
řazeno před zboží s nižší cenou. Zboží, které má stejnou prodejní cenu je pak řazeno podle
dostup-nosti (zboží skladem před zbožím nedostupným/vyprodaným) a rovněž podle oblíbenosti
daného zboží mezi zákazníky v dané zemi a podle množství skladových zásob (zboží, kterého
máme větší zásoby před zbožím, kterého máme omezený počet kusů).

NEJPRODÁVANĚJŠÍ
V této kategorii najdete zboží, které je na našem e-shopu nejvíce prodávané. Prodejnost produktu
se určuje podle počtu prodaných produktů za poslední týden a také podle skladové dostupnosti
zboží.

ABECEDNĚ
Zboží v těchto kategoriích je zobrazeno abecedně.

Tato Pravidla řazení nabídek zboží jsou platná od 1.1.2023.
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