
Vartotojo Sutartis

Asmuo, įvedantis reikiamus duomenis bet kuria Paslaugų registracijos forma, viena vertus,
(toliau - Vartotojas) ir UAB "Restos", UAB savininkas (toliau vadinamas "administratoriumi"), kita 
vertus, įvesti į šią vartotojo sutartį, kurioje apibrėžiamos paslaugos naudojimo gairės.

1. Sąvokos ir apibrėžimai

1.1. Šioje Naudojimo sutartyje, išskyrus atvejus, kai tekstas tiesiogiai išreikštas kitaip, bus naudojami
šie terminai turintys tokią reikšmę:

Šaltiniai: here-food.com svetainė ir Here is Food mobili programa, kuri leidžia užsisakyti ir
iš anksto užsisakyti maistą, rezervuoti staliuką.

Vartotojas - tai asmuo, kuris naudojasi Paslauga. Vartotojas gali būti bet kuris veiksnus asmuo.

Partneris - tai juridinis asmuo arba individualus verslininkas, kuris vykdo veiklą šioje srityje - 
viešojo maitinimo įstaigoje ir sudarė susitarimą su Here is Food talpinti informaciją apie teikiamas 
paslaugas.

Įranga - tai baras, restoranas, kavinė ar kitos įstaigos, kurias galima rezervuoti per teikiamą 
Paslaugą.

Rezervavimas - tam tikros datos ir tam tikro laiko tarpsnyje lentelės eilės tvarka norint gauti 
paslaugą įrenginyje Vartotojo prievolė atvykti į įstaigą nurodyta data ir laiku. Rezervavimas 
atliekamas naudojantis Paslauga.

Sutartis - tai dabartinė Vartotojo Sutartis.

Šalys - tai Vartotojas ir Administratorius.

Prisijungimas - tai standartinė procedūra, kai Vartotojas įveda savo duomenis ir susikuria
asmeninę paskyrą (vartotojo profilį arba paskyrą) šaltinių puslapyje.

2. Sutarties sudarymas

2.1. Sutarties tekste nurodyti visi esminiai susitarimo terminai ir sąlygos, bei pateikiami visi vieši 
pasiūlymai.



2.2. Vartotojo naudojimasis Paslauga yra tinkamas pasiūlymo priėmimas. Priimtas susitarimas yra 
laikomas sudarytu, o  Vartotojo pritarimas Sutartyje pateikiamas raštu.

2.3. Administratorius automatiškai įrašo kiekvieną priėmimą.
Sutarties sąlygos

1. Sutarties subjektas

1.1. Administratorius suteikia Vartotojui teisę naudotis Paslauga tiesiogiai, kuri apima galimybę 
gauti prieigą prie Paslaugos asmeniniuose kompiuteriuose ir mobiliojo ryšio prietaisuose, 
naudojimąsi atviros tarnybos funkcijomis, įskaitant išankstinį užsakymą, maitinimo į namus 
pristatymo paslaugą, rezervaciją, laikotarpiui, per kurį tarnyba ir jos funkcijos lieka jei Vartotojas 
laikosi Sutarties sąlygų.

2. Paslaugos naudojimo specifikacijos

2.1. Vartotojas turi teisę naudotis Paslauga pagal šią Sutartį, nepažeidžiant įstatymų. Vartotojas 
privalo sąžiningai naudotis Paslauga, laikydamasis  Administratoriaus ir trečiųjų asmenų teisių ir 
interesų.

2.1.1. Naudodamasis šaltiniais, Vartotojas turi teisę pasinaudoti galimybe rasti partnerių prekes ir 
paslaugas, įskaitant maitinimą (patiekalus) ir gėrimus, pristatymo ir savitarnos paslaugomis 
(patiekalai išsinešimui), staliukų rezervavimo paslaugomis ir staliukų rezervavimo su patiekalais 
paslaugomis (su išankstiniu patiekalų užsakymu) ir pateikti užsakymus.

2.1.2. Vartotojas gavęs užsakymą iš karto tiesiogiai apmoka partneriui: grynaisiais pinigais, banko 
kortele ar kitais būdais, kuriuos partneris gali priimti.

2.1.3. Įvykdžius užsakymą, įsipareigojimai dėl prekių ir prekių pardavimo paslaugų kyla tiesiogiai iš 
partnerio Here is Food. Vartotojas sutinka, kad Here is Food  nėra atsakingas už teikiamų produktų ir
paslaugų kokybę Partneriams, dėl naudotojo informacijos praradimo ar nesaugojimo, už veikimo 
sutrikimus mokėjimo sistemose.

2.2. Vartotojas turi teisę naudotis Paslauga "kaip yra" ir "jei įmanoma". Tai reiškia, kad 
Administratorius:

2.2.1. Neatsako už netinkamą Paslaugos veikimą;

2.2.2. Neatsako už nuostolius, kurie atsirado ar gali atsirasti naudoantis Paslauga;



2.2.3. Neatsako už įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą dėl trikdžių telekomunikacijų ir
energetikos tinkluose, priešiškų programų veiksmus, taip pat nesąžiningus trečiųjų šalių veiksmus, 
kuriais siekiama neteisėtos prieigos ir / arba administratoriaus programinės įrangos ir (arba) 
aparatinės įrangos komplekso išjungimo.


