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Děkujeme za návštěvu a přejeme příjemné nákupy v našem e shopu se značkovou módou a doplňky pro děti i dospělé,které
se Vám snažíme nabídnout za co možná nejnižšší ceny.

Pohodlně se usaďte a vychutnejte si módu a aktuální módní trendy ze světových metropolí v klidu svého domova a
vyzkoušejte nákup u nás bez stresu a běháním po obchodech.

Pro nákup v našem internetovém obchodě se můžete zaregistrovat a využívat pravidelné AKCE v našem e shopu
FASHIONSHOP4YOU mezi prvními. (SLEVY,AKČNÍ CENY,POŠTOVNÉ ZDARMA,BONUSY)

Nakupování probíhá pomocí nákupního košíku, do kterého si vkládáte vybrané zboží (lze jej z košíku kdykoliv vyjmout). Poté
přejdete k pokladně.

Všeobecné obchodní podmínky Simona Bárta IČO 64603601

I. Obecná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti e shopu Fashionshop4you.cz a zákazníka při dodávkách
zboží.

2. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro všechny zákazníky Fashionshop4you.cz tj. pro fyzické a právnické
osoby.

3. Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách
Fashionshop4you.cz a vyhrazujeme si právo tyto všeobecné obchodní podmínky kdykoli upravit.

4. Veškeré vztahy mezi a zákazníkem a Fashionshop4you.cz, které nejsou těmito všeobecnými obchodními podmínkami
upraveny,se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. Je-li zákazník spotřebitelem ve smyslu definice § 52 odst. 3
Občanského zákoníku, tedy jedná-li se o zákazníka, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo
jiné podnikatelské činnosti, řídí se vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami příslušnými ustanoveními
Občanského zákoníku. II. Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 30 dnů od doručení
zboží na uvedenou adresu.. Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího,stejně tak při zaslání zboží na
reklamaci,si poštovné kupující hradí sám,pokud nemůže osobně zboží předat na naší provozovně.
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ll.Objednávání zboží

1. Objednávka může být podána jak telefonicky na uvedený mobil,tak na internetových stránkách Fashionshop4you.cz,pomocí
objednacího formuláře,který Vás zavazuje k objednávce a zároveň Vás informuje o sledovaní vaší objednávky on-line až do
dne vašeho převzetí.

2. Zákazník je povinen uvést v objednávce tyto údaje: -svojí identifikaci, tj. jméno a příjmení, bydliště a adresu pro doručení
objednávky,kontakt (telefon, mobil, e-mailovou adresu)viz kontaktní formulář.

3.Pro nákupy v našem internetovém obchodě se můžete zaregistrovat a využívat pravidelné AKCE v našem e shopu
FASHIONSHOP4YOU.cz mezi prvníma.(SLEVY,AKČNÍ CENY,POŠTOVNÉ ZDARMA,BONUSY) Upozorňujeme zákazníky, že u
produktů v internetovém obchodě jsou vystaveny vždy ilustrační fotografie,které mají pouze informativní charakter a nemusí
se přesně barevně shodovat se skutečností,proto je u každého zboží vždy dodána skutečná námi pořízená fotografie,pokud
tak není,rádi na požádání zašleme detailní foto zboží.

4.FASHIONSHOP4YOU.cz má právo odmítnout vyřízení vaší objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné . I

II. Kupní cena zboží

1. Veškeré ceny jsou uváděny včetně DPH, bez poštovného a balného.

2. V případě objednávky nad 2500 Kč náklady na dopravu zboží hradí e shop FASHIONSHOP4YOU.cz

Ill. Uzavření kupní smlouvy

1. Doručením úplné objednávky zákazníka a e shopu FASHIONSHOP4YOU.cz dle čl. II. dochází k návrhu na uzavření kupní
smlouvy.
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lV. Splatnost kupní ceny a platební podmínky

1. Zákazník je povinen uhradit kupní cenu zboží bezhotovostním převodem-platba předem na účet uvedený v závazné
objednávce.

2. V případě bezhotovostního převodu se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch
účtu,uvedeného na faktuře.

3. Zákazník je povinen uhradit veškeré závazky vůči FASHIONSHOP4YOU.cz podle pravidel stanovených v těchto všeobecných
obchodních podmínkách, nemá-li s FASHIONSHOP4YOU.cz sjednány platební podmínky individuální. V případě, že se zákazník
ocitne v prodlení se zaplacením kupní ceny nebo její části, ztrácí nárok na případné slevy poskytnuté mu
FASHIONSHOP4YOU.cz

V. Podmínky dodání zboží

1. Doručení zboží probíhá prostřednictvím České pošty zasláním pojištěným balíčkem nad 500,- a doporučeně do
500,-kč,osobní odběr není možný. U zboží, které není momentálně skladem a je pouze na objednávku, nebo je dodací lhůta
delší, je tato informace uvedená v popisu zboží v našem e-shopu.

2. Není-li dohodnuto jinak, zavazuje se FASHIONSHOP4YOU.cz dodat objednané zboží v termínu určeném u popisu zboží v
našem e-shopu,u zboží, které je skladem je to nejpozději do 2 pracovních dnů od Vaší zaplacené objednávky,která je připsána
na uvedený účet,u ostatního zboží je termín dodání určen individuálně se zákazníkem.

3.Jelikož je naše zboží objednáváno převážně v EU a USA,může se stát, že Vámi objednané zboží není možné dodat z důvodu
vyprodání ( velikost,barva,množství).Tuto skutečnost Vám oznámíme emailem.

4.Zákazník souhlasí a je seznámen s podmínkami závazné objednávky,především se jedná o dobírku a v případě odstoupení
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od kupní smlouvy se zavazuje uhradit veškeré náklady na dobírku(poštovné,balné )v plné výši a 10% z ceny objednaného
zboží jako penále za neakceptování a nedodržení kupní smlouvy.

Všichni takto nespolehliví zákaznici budou zveřejňováni na portále www.nespolehlivizakaznici.eu ,kde bude jejich jméno a
adresa zveřejněna ihned po nedokončení transakce v našem e shopu,nezaplacení zboží nebo nepřebrání dobírky.Jelikož táto
databáze slouží pro veškeré další e shopy a širokou veřejnost,věříme,že budete u objednávky postupovat jako spolehliví
zákaznici.

Portál www.nespolehlivizakaznici.eu uvádí informace v souladu se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních
údajů.

Vl.Reklamace a záruční doba

1. Zákazník je povinen při převzetí zboží zkontrolovat. Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce je zákazník
povinen reklamovat písemně na email

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se týkají pouze vztahů souvisejících s nákupem zboží . Pro dodávku nadstandardního
zboží, které není v katalogu FASHIONSHOP4YOU.cz, se tyto všeobecné obchodní podmínky užijí pouze podpůrně v otázkách,
které nejsou mezi FASHIONSHOP4YOU.cz a zákazníkem sjednány individuálně.

2. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem zveřejnění v našem e-shopu FASHIONSHOP4YOU.cz a
vyhrazujeme si právo na jejich zveřejnění cizími osobami a kopii tohoto textu pro další užití cizími osobami.

Vlll.Velkoobchod
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Všem prodejcům, kteří mají zájem o spolupráci s námi, nebo vetší odběr zboží, nabízíme velkoobchodní ceny.

V případě Vašeho zájmu, můžete volat na tel: 777611702

nebo nás můžete kontaktovat na email: barta@fashionshop4you.cz

Máte-li zájem o naše velkoobchodní ceny, tak obchodníky poprosíme o zaslání platných podkladů pro registraci.

Podmínkou je se řádně registrovat s platným IČ, nebo pokud jste plátce, tak také vyplněním Vašeho čísla DIČ, a následným
zasláním kopie živnostenského listu a osvědčením o registraci na náš e mail

barta@fashionshop4you.cz

google-site-verification: google09e23fc771bb76e7.html

ZPŮSOB DORUČENÍ POŠTOVNÉ BALNÉ

Česká pošta nad 500,-kč zasíláme pojištěným obchodním balíkem,do 500,-kč doporučeně.

ZPŮSOB ÚHRADY POPLATEK

Převodem z účtu,vkladem na účet,složenkou - ČR Platbu převeďte prosím do 7 dnů na náš uvedený bankovní účet ,který je
uveden vždy v zaslaném e mailu s přijetím a potvrzením vaší objednávky. Podklady pro platbu získáte vždy pouze odeslaným
potvrzeným mailem z barta@fashionshop4you.cz

Děkujeme za Vaši návštěvu,přejeme spokojené nákupy a rádi Vás přivítáme i na našich dalších stránkách

B A Z Á R E K a O U T L E T pro děti i dospělé www.mimibazar.cz/simi001
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A U K C E a možnost nákupu zboží K U P T E Ď jako např.Abercrombi&Fitch RALPH LAUREN JUICY COUTURE PRIMP a další na

http://www.aukro.cz/show_user_auctions.php?uid=2221421&showing_type=gtext&order=n&buy=0&nolimit=1&ap=1&aid=2
221421&bid=60989
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