Podmínky užití webových stránek www.yamyam.cz a e-shopu

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tyto podmínky užití služeb webových stránek a e-shopu (dále jen „Podmínky“),
upravují pravidla používání internetových stránek na adrese www.yamyam.cz ,
respektive e-shopu na nich provozovaného (dále jen „Web“), osobami vstupujícími
na Web, které jeho prostřednictvím provádí objednávání zboží (dále jen
„Kupující“). Web provozují následující společnosti:
Yam Yam Delicates s.r.o., IČO 24851574, se sídlem Branická 416/237, Krč, 140
00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 201649,

MR. Gormi Gastro s.r.o, IČO 03708209, se sídlem Bryksova 818, 198 00, Praha
9 - Černý Most, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 236588
(dále společně také jako „Prodávající“).

PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ WEBU
Přístup na Web a jeho používání je bezplatné. Kupující nese náklady vzniklé mu v
souvislosti s realizací přístupu a používáním Webu (tj. náklady na internetové
připojení aj.).
Kupující bere na vědomí, že v závislosti na druhu zboží, které objednává
prostřednictvím Webu, uzavře kupní smlouvu s jedním z Prodávajících, kteří na
Webu nabízí své zboží, a to v souladu s jejich obchodními podmínkami
dostupnými na Webu. O identifikačních údajích konkrétního Prodávajícího, se
kterým bude kupní smlouva uzavřena, bude Kupující informován v průběhu
provádění objednávky na webovém rozhraní či v jeho uživatelském účtu, a to ještě
před jejím odesláním. Daňový doklad Kupujícímu vystaví ten z Prodávajících, se
kterým Kupující kupní smlouvu uzavře.

Na základě registrace Kupujícího provedené na Webu může Kupující přistupovat
do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující
provádět objednávání zboží všech Prodávajících uvedených v čl. 1.2 těchto
Podmínek. V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může Kupující
provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní. Při
registraci na Webu a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a
pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při
jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v
uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícími považovány za
správné. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a
heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných
k přístupu do jeho uživatelského účtu.
Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
Uživatelský účet Kupujícího může být zrušen, a to zejména v případě, kdy Kupující
svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy poruší své
povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet, stejně jako Web nemusí být
dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a
softwarového vybavení. Kupující je povinen při užívání Webu dodržovat právní
předpisy České republiky a je povinen vždy respektovat práva Prodávajících a
třetích osob, zejména při nakládání autorskými díly a jinými předměty práv
duševního vlastnictví. Přístup Kupujícího na Web může být kdykoli omezen či
ukončen Web v případě, že Kupující poruší povinnosti uložené mu tímto článkem.
Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet může být použitelný i pro jiné eshopy, k souhlasu, zda chce pro konkrétní e-shop Kupující využít stávající
uživatelský účet bude Kupující vyzván.
Při používání Webu má Kupující zakázáno zasahovat do jeho bezpečnosti,
využívat ho k přenášení škodlivých souborů a proniknout do jeho veřejně
nepřístupných míst. V případě, že Kupující poruší tento zákaz, je odpovědný za
důsledky plynoucí z jeho jednání včetně škody, která by jeho jednáním mohla
vzniknout.
Je povinností Kupujícího seznámit se se zněním těchto Podmínek před každým
jednotlivým nákupem uskutečněným prostřednictvím Webu. Kupující bere na

vědomí, že jeho souhlas s těmito Podmínkami je předpokladem pro využití služeb
poskytovaných na Webu a uskutečnění nákupu.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Prodávající si vyhrazují právo kdykoli tyto Podmínky jednostranně měnit či
doplňovat, a to bez výslovného upozornění jednotlivých Kupujících. Veškeré
právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Webem se řídí právním
řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití Webu
realizován.

Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným,
namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se
neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností
některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

Podmínky nabývají účinnosti dne 20.4.2016.

