Obchodní podmínky
1. Všeobecné podmínky:
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup veškerých produktů společnosti 4 teams s.r.o., blíže
vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího i kupujícího.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy:
2.1 Objednávka
Veškeré objednávky provedené prostřednictvím internetových stránek www.4teams.cz jsou závazné.
Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami i reklamačním
řádem a souhlasí s nimi. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, která vzniká v okamžiku převzetí
objednaného zboží kupujícím.
Podle § 53, odst. 7 občanského zákoníku má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od
převzetí zboží. Toto ustanovení se nevztahuje na dodávky zboží upraveného podle přání kupujícího
(trika potištěná jménem, logem atd...).
2.2 Průběh objednávky
Objednávky můžete podat následujícími způsoby:
1. prostřednictvím objednávkového systému prodávajícího na internetové adrese www.4teams.cz
2. e‐mailem na adresu 4teams@4teams.cz
Před odesláním finální objednávky Vám zašleme grafický návrh k odsouhlasení.
3. Ochrana osobních dat
Vyplněním registračního formuláře, či objednávky v rámci internetových stránek www.4teams.cz
dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím
a jeho nákupech. Osobní data jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky,
výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytují se třetím osobám, s výjimkou dopravců,
kterým jsou předávány pouze v nezbytném rozsahu.
Při poskytnutí emailové adresy je tato zařazena do seznamu zákazníků pravidelně obesílaných v rámci
informačního servisu. Každý zákazník má právo požádat o vymazání a ukončit tak zasílání daných
zpráv.
4. Platební podmínky:
Platby za objednané zboží firmy 4 teams s.r.o. je možno provádět následujícími způsoby:
1. hotově při osobním odběru
2. na dobírku poštovnímu doručovateli
3. převodem na účet dodavatele (zboží bude odesláno až po připsání částky na bankovní účet)
4. fakturou s dohodnutou lhůtou splatnosti (při dlouhodobější spolupráci)

V ceně zboží nejsou zahrnuty náklady na přepravu.
5. Dodací podmínky:
Dodací lhůta na objednávky je 2–3 týdny po odsouhlasení grafických návrhů a následně zaslané
objednávce. Objednané zboží od firmy 4 teams s.r.o. je možné dodávat následujícími způsoby:
1. osobní odběr v sídle firmy po předchozí domluvě
2. poštou – obchodní balík
3. poštovním kurýrem
4. přepravní společností
Místem dodání zboží je vždy adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
6. Ostatní ujednání:
Veškerá loga i designy výrobní řady 4 teams s.r.o. jsou majetkem firmy 4 teams s.r.o. a je zakázáno
jakékoliv jejich používání či rozšiřování bez našeho svolení. Firma 4 teams s.r.o. si vyhrazuje právo
jakékoliv změny bez předchozího upozornění.
Platnost těchto podmínek automaticky ruší vydáním podmínek nových.

