
Obchodní podmínky Momentomat.cz 

 

1. Základní ustanovení 

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje služeb tvorby 
vzpomínkových videí  mezi společností KYMA Video, s.r.o. (dále jen „Prodávající“) a jejími zákazníky (dále 
jen „Kupující“). 

Prodávajícím je společnost KYMA Video, s.r.o., se sídlem Zašová 439, 756 51 Zašová, která je 
registrovaným podnikatelským subjektem s IČ  09996206, zabývající se prodejem služeb tvorby 
vzpomínkových videí  a souvisejících služeb. Kontaktní údaje na Prodávajícího jsou: 

e-mail: ahoj@kyma.video 

tel. číslo: +420 601 570 325 

Kupujícím se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec 
samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná za účelem 
koupě zboží nabízeného Prodejcem. 

Při zahájení právního jednání předává Kupující Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro 
bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. 

Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí 
příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník), zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně 
spotřebitele, jakož i právními předpisy souvisejícími. 

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná 
práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů Prodávajícího 
nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak. 

 

2. Bezpečnost a ochrana informací 

Uzavřením smlouvy Kupující potvrzuje, že osobní údaje, které uvedl jsou pravdivé a souhlasí s tím, aby 
poskytnuté údaje byly Prodávajícím zpracovány a uchovány v souladu se zákonem o ochraně osobních 
údajů a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). 

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje Kupujícího budou použity pouze k uskutečnění plnění 
smlouvy a nebudou jinak zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě; s výjimkou situace související s 
distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). 

Více se o ochraně osobních údajů dočtete v dokumentu s názvem Jak chráníme Vaše osobní údaje, který 
je dostupný na internetových stránkách Prodejce. 

 

3. Objednávání 



Prodávající nedisponuje tzv. kamenným obchodem, kde si může Kupující zboží osobně prohlédnout a 
vyzvednout. Pro účel nabídky zboží slouží internetový obchod, který je provozován na webové adrese 
momentomat.cz, tudíž je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 

Kupující od Prodávajícího kupuje zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Kupní cena je vždy 
uvedena u konkrétní služby v internetovém obchodě. 

 

4. Uzavření smlouvy 

K uzavření kupní smlouvy dochází na základě přijetí nabídky Prodávajícího Kupujícím prostřednictvím 
objednání zboží, které je uvedeno na internetových stránkách Prodejce. Objednávku lze učinit i 
telefonicky. 

Každá smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím může být uzavřena pouze v českém jazyku. 

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky a nevyvolá právní účinky, a to i v 
případě, když dodatek nebo odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany Kupujícího neznamená přijetí nabídky. V případě přebírání 
nevyžádaného plnění je Kupující povinen o existenci tohoto plnění Prodávajícího informovat. 

Po dokončení objednávky bude Kupujícímu elektronickou cestou zasláno potvrzení objednávky (uzavření 
kupní smlouvy). Objednávka Kupujícího zůstává uložena u Prodávajícího. 

Chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky může Kupující opravit pouze do odeslání 
objednávky. Po odeslání objednávky Prodávajícímu může Kupující Prodávajícího o těchto chybách 
informovat prostřednictvím jeho kontaktních údajů. Pro Prodávajícího jsou tyto změny právně závazné 
pouze v případě, že Kupujícímu písemně potvrdí, že je s nimi srozuměn. 

 

5. Odstoupení od smlouvy 

Naplní-li Kupující všechny náležitosti pro odstoupení od spotřebitelské smlouvy uzavřené distančním 
způsobem a rozhodne-li se pro odstoupení ve shora uvedené lhůtě, je nutno splnit následující podmínky: 

Odeslat dopis (nejlépe e-mailem na adresu ahoj@kyma.video,) s textem: „Já …………. (jméno Kupujícího) 
jsem dne DD.MM.RRRR uzavřel smlouvu č. (číslo objednávky/faktury) se společností Dům zahrady a.s. V 
návaznosti na ustanovení zák. č. 89/2012 Sb. o spotřebitelských smlouvách uzavřených distančním 
způsobem tímto jednostranně odstupuji od výše uvedené smlouvy, požaduji vrácení uhrazené částky za 
služby na účet číslo: …………………/……… a prohlašuji, že splňuji všechny zákonné požadavky pro toto 
odstoupení od smlouvy dle příslušných právních předpisů“. 

 

6. Podmínky odstoupení do smlouvy 

• Video nesplňuje požadavky Kupujícího, které uvedl během konfigurace svého vzpomínkového 
videa. 



• Video obsahuje zásadní technické nedostatky. 

 

7. Mimosoudní řešení sporů 

• K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní 
inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: 
https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese 
http://ec.europa.eu/…odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní 
smlouvy. 

• Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, 
internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení 
spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES 
(nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). 

• Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou 
kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce 
vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o 
ochraně spotřebitele. 

 

8. Platební podmínky 

Objednané zboží je možné zaplatit: 

platbou platební kartou prostřednictvím platební brány The Pay 

platbou pomocí převodu na účet Prodávajícího po dokončení objednávky. 

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem Prodávajícího. 

 

9. Dodací podmínky 

Dodání služby probíhá výhradně elektronickou formou prostřednictvím emailové adresy Prodávajícího. 

 

10. Závěrečná ustanovení 

Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím s 
platností od 13.12. 2022 

Aktuální obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách Prodávajícího. 


