RESTORANO DOVANŲ KUPONŲ TAISYKLĖS

Kuponas galioja, kai jame yra nurodyta ši informacija:
/ Kupono vertė;
/ Kupono apmokėjimo data;
/ Atsakingo UAB “Gastronomika” darbuotojo parašas;
/ Asmenų skaičius (ne mažiau nei 2 asmenys);
/ UAB “Gastronomika” antspaudas.
Kuponas galioja 3 mėn., nuo įsigijimo datos.
Pasibaigus kupono galiojimo laikui, galiojimo laikas nepratęsiamas.
Kuponas į pinigus nekeičiamas ir pinigai negrąžinami. Neišnaudojus kupono vertės, likutis pinigais negrąžinamas.
Asmuo, turintis kuponą, privalo iš anksto rezervuoti staliuką “Gastronomikos” restorane, ant kupono nurodytu
telefonu arba el. paštu. Asmuo privalo pateikti galiojantį kuponą prieš prasidedant vakarienei. Nepateikus
kupono vakarienės pradžioje arba pateikus negaliojantį, sugadintą ir netinkamą kuponą restoranas pasilieka
teisę asmenų neaptarnauti arba siūlo susimokėti už vakarienę.
Asmuo, turintis kuponą, privalo rezervuoti staliuką vakarienei ne vėliau nei 2-3 savaitės iki kupono galiojimo
laiko pabaigos. Likus mažiau nei 2 savaitėms iki kupono galiojimo laiko pabaigos ir neatsiradus laisvų staliukų,
rezervuojama į laukiančiųjų eilę, o atsilaisvinus staliukui, asmeniui, turinčiam kuponą, siūloma data ir laikas.
Neatsiradus laisvų vietų arba jeigu siūloma data ir laikas netinka, UAB “Gastronomika” neatsako už galimybę
apsilankyti restorane kuponas nebegalioja, galiojimo laikas nepratęsiamas ir pinigai negrąžinami.
Jeigu kupono vertės neužtenka paslaugų ar prekių kainai padengti, suteikiama galimybė skirtumą primokėti
paslaugų suteikimo metu.
Negaliojantys, pamesti ir netinkamai užpildyti kuponai nekompensuojami, jų galiojimas nepratęsiamas.
Kopijuoti ar kitaip atgaminti bei klastoti kuponą griežtai draudžiama. Asmuo, neteisėtai panaudojęs, padaręs
kopiją ar kitaip atgaminęs ar suklastojęs kuponą, taip pat dalyvavęs jį panaudojant, kopijuojant, kitaip atgaminant
ar suklastojant, atsako Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka ir jam gali būti taikoma baudžiamoji
atsakomybė.
UAB “Gastronomika” pasilieka teisę keisti vakarienių datas, kainas. Taip pat turi teisę atšaukti rezervacijas.
Kuponu galima pasinaudoti tik 1 kartą. Panaudoti kuponai nekompensuojami. Kuponą gali panaudoti asmuo,
ne jaunesnis nei 12 metų. Jaunesni asmenys nei 12 metų į “Gastronomikos” restoraną neįleidžiami.
Asmuo, įsigydamas kuponą, sutinka su šiomis kuponų sąlygomis ir taisyklėmis. Asmuo, įsigijęs kuponą ir vėliau
jį perleisdamas kitam asmeniui, įsipareigoja tą asmenį informuoti apie šias sąlygas ir taisykles.

