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dTest: Nezávislé testy, víc než jen recenze

Dnes bohužel není problém
vytvořit na falešnou identitu
věrohodně vypadající
internetové stránky, vybrat od
pár důvěřivců peníze a
zmizet. Většinu těchto
podvodů je možné včas
odhalit, ale musíte mít k
dispozici informace.

Ověření e-shopů

O aplikaci
Nahlásit chybu
Obchod. podmínky

Abychom vám usnadnili práci s hledáním relevantních informací, vytvořili jsme tento jednoduchý nástroj. Po zadání
domény dostanete přehledně veřejně dostupné informace o doméně a o osobě, na níž je zaregistrovaná. U každé
informace přinášíme krátký návod k použití.

Zadejte internetovou adresu e-shopu
(např. eshop.cz nebo eshop.domena.cz nebo domena.cz/eshop)
shop-jura.cz

VYHLEDAT

Výsledky pro shop-jura.cz
1. Informace o doméně shop-jura.cz

Kdy byla doména zaregistrována a kdo ji vlastní?
(Vlastník domény nemusí být současně provozovatel e-shopu.)
Omlouváme se, ale došlo k překročení povoleného počtu dotazů do databáze, kterou spravuje příslušný
registrátor domén. Můžete využít následující link a zadat dotaz přímo.
(Název domény je již předvyplněn, takže jde o operaci na jedno kliknutí.)
více na CZ.NIC
2. Spokojenost zákazníků

Jaké zkušenosti mají s e-shopem ostatní zákazníci?
VašeStížnosti.cz

počet stížností na e-shop: 0

Zboží.cz

93 % na základě 1 recenzí

detail

Heureka.cz

95 % na základě 51 recenzí

detail

3. Informace z registru ekonomických subjektů

Co se dá o provozovateli zjistit z databáze, kterou provozuje Ministerstvo financí?
EUROING GROUP s.r.o.
Zámecká 18, 53002 Pardubice
IČ: 27522270
zdroj informací: ARES

více v obchodním rejstříku

4. Internetové vyhledávače

Co se dá o e-shopu rychle zjistit na webu?
Google.com
http://www.dtest.cz/eshopy?web=shop-jura.cz&form_send=Vyhledat#result

detail
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Seznam.cz

detail
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