
Nakupování v e-shopu Kompresory-vzduchotechnika 
je jednoduché, nepřetržité a bezpečné.

je jedoduché nepřetržité 
a BEZPEČNÉ

Nakupování na našem

SSLE-SHOPU

Intuitivní nákup i pro začátečníky

E-shop nabízí stovky položek, ale jeho ovládání je intuitivní a snadné. 

Kdo je v nakupování v e-shopu začátečníkem, může se podívat, jak to to funguje 

na našem videorádci.

E-shop bez výpadků 

Našemu e-shopu se nikdy nestane, že se při čilém obchodování zahltí a vypadne z provozu. Používáme 

špičkové cloudové úložiště, jehož kapacita automaticky vzroste, když se zvýší zatížení. 

Zabezpečení informací je nade vše

Nikterak se nemusíte obávat o informace, které nám při nakupování poskytnete. 

V žádném případě se nedostanou se do nepovolaných rukou, protože máme 

datové přenosy zabezpečeny certifikátem SSL (Secure Sockets Layer). 

Podívejme se, jak to funguje. Data přenášená mezi serverem s webovou prezentací a prohlížečem 

(uživatelem) jsou šifrována pomocí digitálních certifikátů. Každá z komunikujících stran má dva šifrovací 

klíče – veřejný a soukromý. Veřejný klíč je možné zveřejnit. Pokud jsou tímto veřejným klíčem zašifrována 

data, bude je schopen rozšifrovat pouze majitel použitého veřejného klíče svým soukromým klíčem.

Jak poznáte že jste připojeni na webové stránky zabezpečené pomocí SSL? Adresa stránky, obsahuje 

navíc písmeno „s", např. https://www.kompresory-vzduchotechnika.cz/ a někdy vás na to prohlížeč  

upozorní.

Obchodní podmínky a pravidla e-shopu Kompresory-vzduchotechnika jsou v souladu s nejnovějšími zá-

kony. Webové stránky www.Kompresory-vzduchotechnika.cz byly posouzeny nezávislou advokátní kan-

celáří a ta jim udělila certifikát Právní kvalita. 

Co zaručuje certifikát Právní kvalita? 

• Při nákupu jsou smluvně zajištěna Vaše spotřebitelská práva.

• Právní dokumentace k provozování online podnikání je v souladu se zákonem

• Provozovatel webových stránek ví o zákonných povinnostech při zpracování Vašich osobních údajů.

• Provozovatel webových stránek plní své zákonné informační povinnosti.

Podrobnosti o certifikátu Právní kvalita jsou na tomto odkazu.

SSL

Certifikát Právní kvalita je signálem, že při nákupu 
se nemusíte obávat žádných právních kliček.
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