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SMĚRNICE K OBJEDNÁNÍ SPORTOVNÍHO ZBOŽÍ NIKE ZA ZVÝHODNĚNÝCH
PODMÍNEK PRO OBLASTNÍ SVAZY MALÉHO FOTBALU!

Obsah směrnice:!

!
!
!
!

!

1. Výše slev !
2. Možnosti objednání zboží!
3. Systém nákupu zboží!
4. Doba dodání!
5. Forma úhrady!
6. Kontakty!
________________________________________________________________________!

!

1. Dohodnutá sleva pro kluby malého fotbalu:!
50 % vyjma zboží ve slevě a v akci!
poštovné zdarma při objednávce nad 2 000,-!

!

2. Možnosti objednání zboží:!
a) přes internet: www.malyfotbal.cz, kde v hlavní nabídce stránek najdete položku “NIKE”.
Po jejím rozkliku si můžete vybrat: obchodní podmínky (kontakt na poskytovatele,
katalog, ceník a objednávkový formulář) !

!
3. Systém nákupu zboží:!
!
Objednávka přes internet:!
!

a) svaz po výběru zboží vyplní elektronický objednávkový formulář, který najde na
stránkách www.malyfotbal.cz - položka v menu s názvem “NIKE” - “Objednávkový
formulář” a následně klikne na tlačítko odeslat.!

!

b) příjemce zpracuje nabídku, a pokud některé zboží není v dané chvíli na skladě Nike v
Belgii, bude Vás informovat o případné náhradě (např. podobné zboží nebo jiná
velikost)!

!

c) zboží přijde na Vaši adresu na dobírku, pokud je součástí objednávky i potisk, účtuje se
poštovné přibližně v této výši:!

!

Doběrečné 25,Do 5kg 75,Do 10kg 85,Do 15kg 95,Do 20kg 105,Do 50kg 115,-

!
!
4. Doba dodání:!
!

a) zboží bez potisků 7 - 14 dní (zboží je dodáváno z centrálního evropského skladu Nike v
Belgii)!

!

b) zboží s potiskem 12 - 20 dní (číslo, logo klubu, název klubu), doba dodání v tomto
případě může být delší, jedná-li se o zakázku na více postiků na dres). !

!
!

5. Forma úhrady:!
a) dobírkou!
b) na fakturu se splatností 30 dní!

!
6. Kontakty:!
!
Zajštění objednávky zboží Nike včetně potisku:!
!

Praha: !
Ječná 15, 120 00 Praha 2!
Mobilní telefon: 601 345 345!
E-mail: jecna@t4s.cz!
Otevírací doba: Po - Pá: 10:00 - 19:00, So - Ne: 10:00 - 15:00!

!

Brno:!
Bubeníčkova 13, 615 00 Brno!
Mobilní telefon: 727 977 809!
E-mail: bubenickova@t4s.cz!
Otevírací doba: Po - Pá: 10:00 - 18:00, So: 10:00 - 14:00, Ne: Zavřeno!

!

