KLLIKNIJADI.MK УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГАТА

Добредојдовте на веб страната и KlikniJadi.mk нашите апликации (секој од нашите "Услуга").
Оваа страница (заедно со документите што се наведени на тоа) ви кажува термините и
условите на кои нашите партнер ресторани дадат сите на нивните оброци (на "Оброците") се
наведени на нашиот сајт за вас. Ве молиме прочитајте ги овие правила и услови внимателно
пред да нарачате било Оброци од нашиот сајт. Со пристапување на нашиот сајт и ставање на
ред се согласи да бидат обврзани со овие услови и нашите Правила на употреба.

Ако имате било какви прашања во врска со овие правила и услови, ве молиме контактирајте
info@KlikniJadi.mk пред да го поставите на една цел. Ако не ги прифаќате овие услови и
условите во целост ве молиме да не ги користат нашите услуги.
1. ПОДАТОЦИ ЗА НАС
KlikniJadi.mk е веб-сајт, управувана од Klikni Jadi( "ние" или "нас" или "KllikniJadi.mk"), основана
и регистрирана во Македонија, чие седиште е во Скупи 5а бр. 24 место, Скопје, 1000 ,
Македонија. Нашата компанија регистрација број е 6783830. нашиот даночен број е
МК4057012517196. KllikniJadi.mk е бизнис, каде што храната се подготвува од страна на
независни ресторани (нашите "партнер ресторани") и предадена од страна на нас.
2. ЦЕЛТА
Целта на нашата услуга е да се обезбеди едноставна и удобен услуга за вас, поврзување
можете да ресторан партнер и мени на нивниот избор и ќе ви овозможи да нарачате јадење
од нив. KllikniJadi.mk продава Прехрана во име на нашите партнер ресторани, заклучува
нарачки во нивно име и обезбедува оброци за вас.
3. достапноста на услугата
KllikniJadi.mk нуди нарачки и испорака на услуги од нашите партнер ресторани низ Скопје и на
други места во Македонија. Секој ресторан партнер областа на пропишан испорака. Оваа е да
се осигура дека нивните Прехрана стигнат до врата кога тие се на нивните најдобри. Ако
живеете надвор области на испорака, пораката ќе се појави на екранот ве известува дека сте
Подредување онлајн нема да биде можно. Ние не прифаќаме нарачки од поединци за пост
код во која немаме ресторан партнер. Работното време ќе се разликуваат во зависност од
локалните услови на тргување и достапноста на нашите партнер ресторани. Ве молиме
кликнете на соодветниот линк за да ја видите менијата на нашите услуги, а потоа кликнете на
избраната мени што ќе ви овозможи со можност да се достават на вашата нарачка до вашата
избрана ресторан партнер.
4. Нарачка
Кога ќе нарачате преку нашите услуги, е-мејл ви се заблагодарува за вашата цел и потврда на
вашата нарачка е примена и прифатен од страна на ресторан партнер (на "е-мејл потврда") ќе

бидат испратени до вас од страна на нас во име на ресторанот на партнер. Договорот за
набавка на било кој оброк ќе ги нарачате преку нас ќе биде меѓу вас и ресторан партнер и ќе
се формира само кога ќе се испрати е-мејл потврда од нас. Ве молиме да се осигура дека ќе ни
даде точна e-mail адреса, бидејќи ова е како ние ќе комуницира со вас за вашата нарачка. Ве
молиме исто така, се осигура дека ќе се обезбеди точна адреса и телефонски број за да се
осигура дека вашите оброци се дојде до точната локација. Ако не ја отворите вратата или да
одговорите на телефонски преписка во рок од 10 минути на нашите возачи испорака физички
постигнување на вашата адреса, ние го задржуваме правото да ги напуштат просториите, и ќе
биде обвинет за оброк. KllikniJadi.mk има за цел да се обезбеди квалитетот на услугите и ќе
биде првиот контакт во случај таму е проблем со вашиот оброк или во однос на квалитетот и /
или температурата на храната. Ние ги следиме нашите партнер ресторани многу внимателно и
тоа е од најголема важност за нас дека тие се во согласност со нашите стандарди и да ни
помогне да се задржи нашата репутација. Ве молиме кажете ни ако имате било какви
коментари во врска со нашите партнер ресторани или во однос на Прехрана преку и-меил или
да ни се јавите.
5. ОБРОЦИ
Сите оброци се предмет на достапноста. Вашиот ресторан партнер може да понуди
алтернатива за секој оброк што не може да ви обезбеди. Нашите партнер ресторани може да
го користат ореви во изработката на одредени Оброци. Јавете се во ресторан партнер пред
нарачување ако имате алергија. KllikniJadi.mk не може да гарантира дека некој од Прехрана се
продаваат од страна на нашите партнер ресторани се ослободени од алергени.
6. продажба на алкохол
Лица ставање на ред за алкохол од нашите партнер ресторани мора да се на возраст од 18 или
повеќе години. Алкохолни пијалоци можат да бидат продадени и испорачани на лица на
возраст од 18 или повеќе години само. KllikniJadi.mk работи политика верификација предизвик
25-годишна возраст со која клиентите кои се доволно среќни да не гледам 25 или повеќе
години, ќе биде побарано да обезбеди доказ за возраст да се покаже дека тие се на возраст од
18 или повеќе години. Со ставање на ред, која вклучува алкохол, потврдувате дека имате
најмалку 18 години. KllikniJadi.mk го задржува правото да одбие да испорача алкохол на
личност која не се појави, или не можат да докажат дека се на возраст од 18 или повеќе
години. KllikniJadi.mk исто така го задржува правото да одбие да испорача алкохол на личност
која е, или се чини дека е под влијание на која било од алкохол или дрога.
7. ДОСТАПНОСТ И ИСПОРАКА
Нашата цел е да обезбеди најдобра услуга за испорака е можно. За жал, работите не секогаш
одат да се планираат и фактори, како што се условите на сообраќајот и временските услови,
понекогаш може да ни се спречи од постигнување на нашите цели во овој поглед. Ние ќе се
потрудиме да се осигура дека вашиот оброк е дадено од страна на времето наведено во емејл и веб-страница. Тајмингот на вашиот ред се утврдува со земање во предвид бројот на
нарачки и околностите кои се соочуваат ресторан партнер во тоа време.
8. ПОНИШТУВАЊЕ

Вие имате право да ја откажете нарачката, во разумен рок, а пред да стане Започна ред. А
ресторан партнер ќе се класифицираат лоша цел како и секоја наредба која е откажана по
храна се користи за да почнат да подготвуваат цел (на "Започна Орден"). Клиентите можат да
ја откажете нарачката се јавите ресторан партнер. KllikniJadi.mk и ресторанот на партнер може
да ја поништи било која цел и ќе ти кажам откако ќе го откажете наредба. Вие нема да се
наплаќа за нарачки откажана во согласност со оваа клаузула. Секое авансни плаќања на
наредба биде откажана од страна на KllikniJadi.mk или партнер ресторан обично ќе бидат
надоместени со истиот метод се користи за да се плати за вашата нарачка. Секоја цел откажана
после тоа станува Започна Цел ќе биде обвинет за вас. KllikniJadi.mk сам ќе се утврди дали на
ред е Почна нарачка или не.
9. ЦЕНА И ПЛАЌАЊЕ
Цената на секоја оброци ќе бидат наведени на нашата служба. Цените се со вклучен ДДВ.
Цените ќе се движат помеѓу менија. Цените се подложни на промени во секое време, но
промените нема да влијае на наредбите во однос на кои сте биле претставени со е-мејл
потврда, освен во случај на очигледна цените грешка, при што ќе ве известиме веднаш штом
ќе може да се за прашање цените. Може да бидете во можност да ја откажете вашата цел
еднаш ќе ве известиме. И покрај сите наши напори, некои од Прехрана наведени на нашата
служба може да биде погрешно цени. релевантни ресторан партнер нормално ќе ја провери
цени, како дел од процесот на ред. Плаќање за сите оброци може да се направи со кредитна
или дебитна картичка преку нашите услуги. Откако вашата нарачка е потврдена кредитна или
дебитна картичка ќе се овластени и износот означен за плаќање. Плаќањето се врши директно
на KllikniJadi.mk а потоа е донесен од страна KllikniJadi.mk до ресторанот партнер. Ние сме
овластени од страна на нашите партнер ресторани да прифати плаќање во нивно име и
плаќање на цената на секоја Прехрана за нас ќе ги извршуваат своите обврски за плаќање на
таквите цена до ресторанот партнер. Кога правиме испорака, ние може, според наша
сопствена дискреција задолжен ви такса за обработка на плаќање ( "KllikniJadi.mk плаќање"),
кои ќе бидат известени за вас пред да ја заврши својата цел.
10. НАША ОДГОВОРНОСТ
До степенот дозволен со закон, KllikniJadi.mk обезбедува на нашите услуги и содржината на
"како што е" и "како што се достапни" основа и ние се направи никаква претстава или
гаранција од било кој вид, експлицитни или имплицитни, во однос на содржината и
достапноста на нашите услуги, или дека ќе биде навремено или безгрешен или дефекти ќе
бидат корегирани. Предмет како што е наведено подолу, ниту KllikniJadi.mk ниту Ресторан
партнер треба да има никаква одговорност кон вас за било какви директни, посебни или
консеквентна загуба или штета кои произлегуваат во договорот, ДЕЛИКТ (вклучувајќи и
немарност) или друг начин што произлегуваат од користењето на или вашата неспособност да
ги користат нашите услуги. Во случај дека KllikniJadi.mk или ресторан партнер е резултат да
биде одговорен за вас нашата вкупна вкупната одговорност е ограничена на куповната цена на
Прехрана сте платени за во вашата цел. Ова не ги вклучува или ограничување на било кој
начин KllikniJadi.mk или одговорност било ресторанот партнер за секое прашање за кое тоа ќе
биде нелегално за нас или да се исклучи, или да се обидете да се исклучи, нашата или

нејзината одговорност, вклучувајќи одговорност за смрт или лична повреда предизвикана од
невнимание или за измама или ЛАЖНО ПРЕТСТАВУВАЊЕ.
11. Настани надвор од нашата контрола
Ниту една партија нема да бидат одговорни кон други за секое доцнење или неизвршување на
своите обврски согласно овој Договор кои произлегуваат од било која причина се надвор од
негова контрола, вклучувајќи, без ограничување, било од следниве: чин на Бога, владини чин,
војна, пожар, поплава , експлозија или граѓански немири. За избегнување на сомнеж, ништо во
клаузула 11 ќе изговор на клиентите од било обврски за плаќање според овој Договор.
12. откажување
Ниту вие, KllikniJadi.mk ниту Ресторан Партнерот ќе биде одговорен и за другите за секое
доцнење или неизвршување на своите обврски според договорот кои произлегуваат од било
која причина се надвор од негова контрола, вклучувајќи, без ограничување, било од следниве:
чин на Бога, владини акт , војна, пожар, поплава, експлозија или граѓански немири.
13. Разделимост
Ако некоја одредба од овој договор е осуден да биде незаконски или неизвршлив,
продолжување во полна сила и ефект на остатокот од одредбите не се доведени во прашање.
14. Целосниот договор
Овие термини содржат целата договор меѓу страните во врска со неговиот предмет и ги
суспендираат сите претходни договори, договори и разбирање меѓу страните во врска со тој
предмет.
15. НАШЕТО ПРАВО ДА СЕ РАЗЛИКУВААТ ОД ОВИЕ УСЛОВИ
KllikniJadi.mk може да ги ревидира овие Услови за користење во секое време со измена на
оваа страница. Од вас се очекува да проверите оваа страница од време на време да се обрнува
внимание на промените што ги направи, како што се обврзувачки за вас.
16. Закон И НАДЛЕЖНОСТ
Англиските судови ќе имаат надлежност над било барања што произлегуваат од или во врска
со, било каква употреба на нашите услуги. Овие Услови на употреба и секој спор или барање
кое произлегува од, или во врска со нив или нивниот предмет или формирање (вклучувајќи и
вондоговорни спорови или побарувања) ќе биде регулирано со и толкуваат во согласност со
законите на Македонија.
KLLIKNIJADI.MK УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ИНТЕРНЕТ И АПЛИКАЦИИ

Оваа страница (заедно со документите што се наведени на тоа) ви кажува на условите за
користење на кој може да се направи употреба на нашата веб страница KlikniJadi.mk (нашите
"Сајт") или било кое барање ние се направи достапна преку продавницата App или на друг

начин (нашите "Услуга"), без разлика дали како гостин или регистриран корисник. Ве молиме
внимателно прочитајте ги овие услови за користење пред да почнете да го користите или на
сајтот или на нашата услуга. Со пристапување на нашата страница или со користење на нашите
услуги, Вие го потврдувате дека ги прифаќате овие Услови на употреба и дека се согласувате да
ги почитувате. Ако не се согласувате со овие Услови на употреба, не го користете пристап до
нашиот сајт или ги користат нашите услуги.
1. ПОДАТОЦИ ЗА НАС
KlikniJadi.mk е веб-сајт, управувана од Klikni Jadi( "ние", "нас" или "KllikniJadi.mk"), основана и
регистрирана во Македонија, чие седиште е во Скупи 5а бр. 24 место, Скопје, 1000 ,
Македонија. Нашата компанија регистрација број е 6783830. нашиот даночен број е
МК4057012517196. KllikniJadi.mk е бизнис, каде што храната се подготвува од страна на
независни ресторани (нашите "партнер ресторани") и предадена од страна на нас.
2. ПРИСТАП нашата служба или НАШИТЕ УСЛУГИ
Пристап до нашиот сајт и на нашите услуги е дозволено на привремена основа, и ние го
задржуваме правото да се повлече или измени пристап на нашиот сајт или на нашата услуга
без претходна најава (види подолу). Ние нема да биде одговорен ако, поради некоја причина,
на нашите страници и на нашите услуги не се достапни во секое време и за секој период. Од
време на време, може да го ограничи пристапот до одредени делови на нашите страници и
нашите услуги, или на целата наша локација или услуга на корисниците кои се регистрирани со
нас. Вие сте одговорни за одржување на доверлив начин на своите податоци за пријавување и
сите активности што се случуваат под твојот профил. Ако имате било какви прашања во врска
со вашите податоци за најава или дека тие се злоупотребуваат, треба да се јавите
info@KlikniJadi.mk веднаш да ги споделите со нас. Ние можеме да го деактивирате вашиот
профил во секое време.
3. Прифатлива
Можете да ги користите нашите услуги само за легални цели. Вие не може да го користат
нашиот сајт, или на нашите услуги на начин кој ги крши сите важечки локални, национални или
меѓународни закони или прописи или да испрати, свесно ги добиваат, Неуспешно,
преземањето, користење или ре-употреба на било каков материјал кој не е во согласност со
нашите стандарди содржина во точката 5 подолу. Исто така се согласувате дека нема да
пристапувате без власт, се меша со, штета или да ја наруши било кој дел на нашиот сајт или на
нашата услуга или било која мрежа или опрема што се користи во обезбедувањето на нашите
услуги.
4. интерактивни карактеристики на нашиот сајт
Ние може да од време на време да обезбеди одредени карактеристики кои ќе ви овозможи да
комуницирате со нашиот сајт или на нашите услуги, како што се виртуелни простории за
разговор. Општо земено, ние не умерена било интерактивни услуги ги нудиме и покрај тоа што
може да се отстрани некоја содржина спротивно на овие Услови на употреба како што е
утврдено во точка 6. Ако не одлучи да умерена интерактивна услуга, ние ќе го направи тоа

јасно пред да ја користите услугата и обично ви овозможи со средство за контактирање на
модератор, ако се појави проблем или тешкотија.
5. Содржина СТАНДАРДИ
Овие стандарди содржина важи за сите и сите материјали кои ќе придонесат за нашите
услугата ( "Прилози"), како и на интерактивни услуги поврзани со неа. Мора да бидат во
согласност со духот на следните стандарди, како и писмото. Стандардите се однесуваат на
секој дел од ниту придонеси, како и за неговата целина. Придонеси мора да бидат точни (каде
што тие наведуваат факти), се одржа вистински (каде што тие наведуваат мислења) и во
согласност со законот кој се применува во Македонија и во било која земја од која што се
испратени. Придонеси не смее:
да содржи било каков материјал кој се клевети на кое било лице, непристојни, навредливи,
омраза или воспалителни, промовирање на сексуално експлицитни материјали или кои
промовираат насилство или промовираат дискриминација врз основа на раса, пол, религија,
националност, инвалидитет, возраст или сексуална ориентација;
прекршуваат авторските права, правото база на податоци или трговска марка на друго лице;
биде веројатно да се измами кое било лице или да се направи во прекршување на било какви
давачки што се должи на трети лица, како што се на договорна обврска или должност на
доверба или промовираат каква било незаконска активност;
да се закануваат, злоупотреба или ја нарушуваат приватноста на друг, или да предизвика
вознемиреност, непријатности или непотребно анксиозност или постои веројатност да се
вознемирувате, вознемирени, посрамоти, алармот или одиме на нерви на било кое друго
лице;
се користи за да се претставувате како друго лице, или да погрешат вашиот идентитет или
припадност со било кое лице или да му даде впечаток дека тие потекнуваат од нас, ако тоа не
е случај; или
застапник, да го промовира и помагаат да било незаконско дело како што се (по пат на пример
само) кршење на авторските права или компјутерски злоупотреба.
6. ПОТПИРАЊЕ И ПРЕСТАНОК
Неуспехот да се усогласат со член 3 (Прифатливи Користете) и / или 5 (Содржина стандарди) во
овие Услови на употреба претставува материјална повреда на Условите за користење и може
да резултира во нашата преземање на сите или некои од следниве активности:

веднаш, привремено или трајно одземање на правото за користење на нашите услуги;
веднаш, привремено или трајно отстранување на било објавување или материјал поставено од
вас на нашата служба;
издавање на предупредување до вас;

правна постапка против вас, вклучувајќи постапка за надомест на сите трошоци на еден
(вклучувајќи, но не ограничувајќи се на, прифатлива административни и правни трошоци) е
резултат на прекршувањето;
потребно е откривање на таквите информации до органите на прогонот, како што разумно се
чувствуваат.
Одговорите што е опишано во оваа клаузула не се ограничени, а ние може да потрае било која
друга акција разумно сметаат дека е соодветно.
7. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
Ние сме на сопственикот или корисникот на лиценцата за правото на интелектуална
сопственост во нашиот сајт и на нашите услуги, како и во материјал објавен на него (со
исклучок на придонеси). Тие дела се заштитени со законите за авторски права и договори во
целиот свет. Сите овие права се задржани. Забрането е копирање, репродукција, објавување,
симнете, пост, емитува, пренесува, ги стави на располагање на јавноста или на друг начин
користи било која содржина на нашиот сајт во кој било начин, освен за ваша лична,
некомерцијална употреба.
8. потпирање на информациите објавени
Коментари и други материјали објавени на нашата служба не се наменети да изнесува совети
на која треба да се стави потпирање. Затоа, ние се откажуваат од секаква одговорност и
одговорност што произлегува од било кој потпирање ставен на таквите материјали од страна
на секој посетител на нашите услуги, или од страна на некој кој може да биде информиран за
сите на неговата содржина.
9. нашиот сајт и нашите услуги ПРОМЕНА РЕДОВНО
Наша цел е да го обновите нашиот сајт и на нашите услуги редовно, и може да се промени на
материјали во секое време. Ако се појави потреба, ние може да го прекине пристапот на
нашиот сајт и на нашите услуги, или да ги затворат на неодредено време. На сите материјали
на нашиот сајт или нашите услуги може да биде надвор од датумот во било кое дадено време,
а ние не се обврзани да се ажурира на таков материјал.
10. НАША ОДГОВОРНОСТ
Ги презедовме сите грижи во подготовката на нашиот сајт и нашите услуги. Сепак, ние не ќе
биде одговорен за било каква грешки или пропусти во однос на таквата содржина или за било
какви технички проблеми може да се доживее со нашиот сајт или на нашата услуга. Ако ние се
информирани за евентуалните грешки на нашиот сајт или во нашата служба Ние ќе се обиде да
го поправи тоа веднаш штом ќе може разумно. До степенот дозволен со закон, да ги исклучи
сите обврски (без разлика дали се јавуваат во договорот, небрежност или на друг начин) за
загуба или штета која може или на трети лица можат да го направат во врска со нашиот сајт, на
нашите услуги, и секој веб-сајт се поврзани со нашиот сајт како и сите материјали испратени на
неа. Ова не влијае на нашата одговорност за смрт или лична повреда кои произлегуваат од
нашата небрежност или нашата одговорност за погрешните лажно или погрешно да се

фундаментално прашање, или било која друга одговорност која не може да се исклучи или
ограничи со законот кој се применува.
11. Информација за вас и вашите посети на нашиот сајт и употреба на нашите услуги
Ние собираме одредени податоци за вас, како резултат на вас со помош на нашата услуга. Ова
е опишано во повеќе детали во нашата политика на приватност.
12. ПОСТАВУВА МАТЕРИЈАЛ на нашиот сајт и нашите услуги
Било каков материјал ќе испратите на нашиот сервис или податоци кои ги собираме како што е
наведено погоре (член 11) ќе се смета не се доверливи и не-комерцијален, и вие прифаќате и
се согласувате дека имаме право да го користи, копира, дистрибуира, продава и откријат на
трети лица секој таков материјал или податоци за било каква цел, поврзани со нашата работа.
До степен до кој како материјал е заштитен со правата на интелектуална сопственост, ќе ни
даде вечен, во светот, член на кралското семејство слободна лиценца за користење,
копирање, модифицирате, дистрибуирате, продава и откријат на трети лица секој таков
материјал или податоци за било каква цел, поврзани со нашиот бизнис.
13. линкови од нашиот сајт
Каде што нашиот сајт содржи линкови до други веб-сајтови и средствата обезбедени од трети
страни, се предвидени овие линкови само за ваша информација. Ние немаме контрола над
содржината на овие страници или ресурси, и не прифаќаме никаква одговорност за нив или за
било каква загуба или штета кои можат да произлезат од користењето на нив.
14. НАДЛЕЖНОСТ И ПРИМЕНЛИВИОТ ЗАКОН
Англиските судови ќе имаат надлежност над било барања што произлегуваат од или во врска
со, во посета на нашиот сајт или користење на нашите услуги. Овие Услови на употреба и секој
спор или барање кое произлегува од, или во врска со нив или нивниот предмет или
формирање (вклучувајќи и вондоговорни спорови или побарувања) ќе биде регулирано со и
толкуваат во согласност со законите на Македонија.
15. Варијации
Ние може да ги ревидира овие Услови за користење во секое време со измена на оваа
страница. Од вас се очекува да проверите оваа страница од време на време да се обрнува
внимание на промените што ги направи, како што се обврзувачки за вас.
16. вашата загриженост
Ако имате било какви прашања во врска со материјал кој се појавува на нашите услуги, ве
молиме контактирајте со info@KllikniJadi.mk
Ваучер Услови на употреба

Сите попусти, ваучери или кодови се однесува само на првиот нарачки за нови корисници на
KllikniJadi.mk освен ако не е поинаку наведено.
Нови клиенти им е дозволено да се користи еден попуст ваучер кодот или кога се поставуваат
само прв ред само. Последователните наредби, тогаш не ќе бидат прифатливи за секој нов
клиент попусти, ваучери или кодови.
Нов клиент е дефинирана како некој кој се регистрира, прави селекција оброк и влегува попуст
или ваучер код наведени на објавувањето, забава или брошура, во касата за време на нивната
постапка ред.
А минимум трошоци се применува со цел да се провери и да се користи било попуст ваучер
или код.
Освен ако не е поинаку наведено, сите попусти, ваучери или кодови мора да се искористат во
рок од еден календарски месец.
Само еден попуст, ваучер или код може да се откупи по ред и секоја попуст ваучер или код
може да се користи само еднаш по лице.
Сите датуми промотивни важност се наведени на реклами, купони или брошури, ве молиме
погледнете го резиме услови на овие парчиња уметнички дела за точно и повеќе информации
специфични за таа промоција и промотивниот период.
Алкохолот ќе бидат доставени само на оние на возраст од 18 +.
Какви било попусти, ваучери или кодекси не може да се користи во комбинација со било кој
друг KllikniJadi.mk понуда.
Попусти, ваучери или кодекси не можат да се разменуваат за пари или било кој други
алтернативи и немаат парична вредност.
Откажано нарачки ќе ја поништи користење на овој код на сметка. Ако ова е нова попуст на
клиентите или код, нови клиенти, тогаш не ќе бидат прифатливи за сите последователни нов
клиент попусти, купони и кодови
Сите попусти, купони и кодови можат да се користат само за една цел, преостанатиот кредит
од кои попуст ваучер или код не може да се пренесат на дополнителни или последователно
наредби.
Попусти, ваучери или шифри може да се обезбедуваат врз основа на услуги на клиентите и ќе
се примени на сметка на корисникот во форма на кредит кој треба да се користи во еден ред.
Секој обид да се манипулира со систем и употребата на попусти, купони и кодови со
користење на рефус влез преку трети лица или синдикати, макроа, "скрипта", "брутална сила",
маскирање идентитет преку манипулирање со IP адреси, со користење на други, освен
сопствените или било која друга автоматски средства (вклучувајќи и системи кои можат да се
програмираат да влезат), ќе ги направи ред и употребата на тој попуст, ваучер или код за
неважечки и потенцијално може да доведе до тоа што предвид се затворени.

Ако поради некоја причина попуст, ваучер или кодот станува неважечка поради технички
грешки или било кој други причини вон контрола на KllikniJadi.mk, или оброк или ресторан ќе
стане недостапен, KllikniJadi.mk го задржува правото (предмет на никакви пишани насоки
дадени според важечкиот закон) да се откаже, да го суспендира или модифицирање на
кампања, која е поврзана со онаа попуст ваучер или код и нема повторно да издадат какви
било дополнителни попусти, ваучери или кодови за погодените корисници.
KllikniJadi.mk го задржува правото, доколку е потребно, да ги преземат сите дејства кои е
разумно да се заштити од лажни или не е валиден redemptions вклучувајќи, без ограничување,
да се бара понатамошна проверка во однос на идентитетот, возраст и други релевантни
податоци на клиентот.
Со искупување на попуст, ваучер или код, корисниците се согласуваат да се ослободи
KllikniJadi.mk од било каква одговорност за било какви барања, трошоци, повреди, загуби или
штети од било кој вид кои произлегуваат од или во врска со кампањата или со прифаќање или
поседување на цел (освен смрт или лична повреда предизвикана од невнимание на промотор,
за измама или на друг начин како што е забрането со закон).
Сите оброци и ресторани се предмет на достапноста.
Нормално регистрација и KllikniJadi.mk термини и услови за испорака примени - Ве молиме да
ги види овие на оваа страница за повеќе информации.
KllikniJadi.mk само ќе ги користи личните податоци доставени во сметки на клиентите и
нарачки за администрација и достава на налог и за никаква друга намена освен ако имаме
ваша согласност. KllikniJadi.mk можат да ги откријат деталите на клиентите лични информации
на нејзините изведувачи за да им помогне во извршувањето на вашата нарачка или како
одговор на барањето на клиентот. За повеќе информации за тоа како ние чување на
податоците за клиентите, посетете www.KllikniJadi.mk/privacy за нашата политика на
приватност на податоците.
KllikniJadi.mk Плус Услови и правила

Најчесто поставувани прашања за корисници не треба да се користи како замена за читање на
Услови и правила KllikniJadi.mk Плус.
1. KllikniJadi.mk Плус
Што е тоа? KllikniJadi.mk Плус, е програма за лојалност на потрошувачите ( "KllikniJadi.mk плус"),
кој им дава право на корисниците да се претплатите (или, на месечна или годишна основа) за
да добиете бесплатна испорака за нарачки преку нашите услуги.
Предности: Подобни Корисниците на KllikniJadi.mk Плус ќе добијат неограничен бесплатна
испорака на сите нарачки преку нашата служба во Обединетото Кралство. Придобивките од
KllikniJadi.mk Плус не се однесуваат на било нарачки од Подобни Корисниците преку нашите

услуги надвор од Македонија и KllikniJadi.mk Плус не обезбеди право Корисниците со други
погодности (на пример, побрзо испорака).
2. Критериуми за корисници
За да се квалификува како Подобни пристап за KllikniJadi.mk Плус, мора да ги исполнуваат
следниве критериуми и во моментот кога ќе се регистрирате за членство во KllikniJadi.mk Плус
и во секое време во текот на вашето членство KllikniJadi.mk Плус:

Мораш:

да биде на возраст од 18 или повеќе години;
се наоѓа во градот во рамките на Македонија, која е известена за вас преку услугата, како
работат KllikniJadi.mk Плус ( "Учеството на градот");
претходно поставен најмалку еден цел преку нашите услуги во кои се вклучија градот;
Се согласувам да се ограничи вашата сметка KllikniJadi.mk Плус само на еден корисник и да не
споделување на вашата сметка KllikniJadi.mk Плус со било која трета страна во секое време во
текот на вашето членство KllikniJadi.mk Плус; и
помине внатрешни проверки измама KllikniJadi.mk, кој ќе се кандидира на вас и на нарачки
преку Услугата во текот на траењето на членството KllikniJadi.mk Плус,
( "Ти" / Подобни корисникот "). Ако не ги исполнуваат овие критериуми, вие не ќе можат да
добиваат оваа услуга KllikniJadi.mk Плус. Ќе се смета дека е во кршење на условите утврдени во
овој став, ако во било кое време во текот на вашето членство KllikniJadi.mk Плус, не се во
согласност со било кое од горенаведените критериуми. Ако KllikniJadi.mk стане свесен дека сте
во кршење на условите утврдени во овој став, KllikniJadi.mk може (во своето дискреционо)
веднаш да го суспендира или да го прекине вашиот профил KllikniJadi.mk Плус или која било
друга сметка може да имате со нашите услуги.

Ако тоа е утврдено со KllikniJadi.mk кои не се во согласност со горенаведените критериуми, но
мислите дека можете да направите, треба да го контактирате тимот на услуги на клиентите
преку и-меил info@KllikniJadi.mk.
3. За да се регистрирате
Корисниците имаат право да се регистрирате за KllikniJadi.mk Плус преку нашите услуги од
страна на:

или да влезете на интернет во делот "Мој профил" на вашиот профил, од вашата кошничка ред
или откако ќе се направи нарачка преку нашата служба, каде што ќе видите брза промоција
"да го добие бесплатно" до плаќање на испорака;
прислушување брза промоција да добијат детали (вклучувајќи и податоци за цени) за
KllikniJadi.mk плус месечна или годишна KllikniJadi.mk Плус; и
прислушување брза промоција да добијат детали (вклучувајќи и податоци за цени) за
KllikniJadi.mk плус месечна или годишна KllikniJadi.mk Плус; и
изборот на вашиот склопот на опција членство KllikniJadi.mk Плус.
4. KllikniJadi.mk плус такси
Корисниците имаат право да се претплатите или:

KllikniJadi.mk плус месечна претплата - на KllikniJadi.mk Плус месечно членство за однапред
плаќање од 1000 по календарски месец; или
KllikniJadi.mk Плус Годишна Членарина - годишен членство KllikniJadi.mk Плус за однапред сума
од 10000 годишно ниво,
( "KllikniJadi.mk + провизија").

Вие нема да се наплаќа важечките KllikniJadi.mk + провизија за првите 2 календарски месеци
од датумот што првично се пријавите ( "бесплатен пробен период"). Вашиот KllikniJadi.mk Плус
надомест ќе се наплаќа во согласност со условите утврдени во делот "Плаќање и регистрации"
подолу.

Секој Подобни Корисникот има право само на еден бесплатен пробен период. Ако го откажете
вашето членство KllikniJadi.mk Плус и подоцна (во било кое време во иднина) повторно да се
претплатите за било KllikniJadi.mk плус месечна или KllikniJadi.mk Плус Годишен (без разлика
дали во име на вашата или друго име), нема да има право да добие дополнителен слободен
пробен период.

Вие прифаќате и се согласувате дека KllikniJadi.mk може да се разликуваат од KllikniJadi.mk +
провизија и / или менување или укинување на бесплатен пробен период. Секое зголемување
на вашиот KllikniJadi.mk + провизија или каква било промена на бесплатен пробен период ќе
биде известен за вас од страна на e-mail или други информации (како на пример кога ќе
влезете во вашиот профил KllikniJadi.mk).
5. KllikniJadi.mk Плус период на претплата

Вашиот прв KllikniJadi.mk Плус период на претплата ќе почне на денот кога непосредно по
датумот на кој истекува вашиот бесплатен пробен период ( "Дата").

Периодите на претплата KllikniJadi.mk Плус структурирана како што следува:

KllikniJadi.mk плус месечна претплата период е еден календарски месец во должина и
автоматски ќе се обнови секој календарски месец, додека вашиот KllikniJadi.mk плус месечна
членство е откажана (од ваша страна) или да се прекине (од нас) во согласност со овие услови.
На пример, ако вашиот Главна датум е 28 февруари, вашата претплата автоматски ќе се обнови
на 31 март.
KllikniJadi.mk Плус годишниот период на претплата е 12 календарски месеци во должина и
автоматски ќе се обнови на крајот на секој период од 12 календарски месец до KllikniJadi.mk
Плус Годишен вашето членство е откажана (од ваша страна) или да се прекине (од нас), во
согласност со овие услови и Услови. На пример, ако вашиот Главна датум е 28 февруари 2017
година, со Вашата претплата автоматски ќе се обнови на 28 февруари 2018 година.
(Секоја е "KllikniJadi.mk Плус период на претплата").
6. Плаќање и регистрации
Метод за плаќање:
Плаќање за KllikniJadi.mk Плус мора да се направи со кредитна или дебитна картичка зачувани
на вашиот профил преку нашата служба ( "Начин на плаќање").
Ако имате повеќе начини на плаќање на вашиот профил, кога ќе се регистрирате, ќе бидете
известени за тоа кои Начин на плаќање ќе се наплаќа со важечките KllikniJadi.mk + провизија.
Можете да ја промените / промена на вашиот начин на исплата, како влезете во или
KllikniJadi.mk веб-сајт или апликација и изберете "Мој профил" и потоа "KllikniJadi.mk Плус". Не
можете да ги избришете Начин на плаќање поврзани со вашата сметка KllikniJadi.mk Плус,
освен ако не го замените со друг Начин на плаќање. За да го направите ова, прво мора да се
додаде нов начин на плаќање на вашиот профил KllikniJadi.mk а потоа го замени постоечкиот
начин на плаќање поврзани со вашата сметка KllikniJadi.mk Плус со новиот начин на исплата.
Алтернативно, можете да ја откажете вашата претплата KllikniJadi.mk Плус и следниве такво
откажување ќе бидете во можност да ја избришете вашата начин на исплата.
Ако плаќањето на применливите KllikniJadi.mk Плус Провизија не е успешно се населиле,
поради истекување на рокот на плаќање на вашиот метод, недостаток на средства или на друг
начин, а вие не Уредете ги информациите за Начин на плаќање или да ја откажете вашата
сметка во согласност со овие услови, KllikniJadi.mk автоматски ќе откажете вашето членство
KllikniJadi.mk Плус влегува во сила веднаш и дека повеќе нема да добиваат оваа услуга
KllikniJadi.mk Плус. Ќе остане одговорен за било ненаплатени износи и ќе ни дозволи да
продолжи платежна за начинот на плаќање, како што може да се ажурираат, вклучително и во

случај дека ќе се создаде нова сметка. Ова може да резултира со промена на вашиот датуми
плаќање платежна.
Ако не можеме да наплаќаат вашиот профил, ние го задржуваме правото, но не се обврзани,
да го прекине вашиот пристап до нашата служба или на било кој дел од него.
Повторувачки регистрации: Со започнувањето на KllikniJadi.mk Плус, ќе ни дозволи да ви
наплати за периодични месечна или годишна (предмет на ладење-оф период утврдени
подолу) KllikniJadi.mk + провизија (ако може) во тековната применува стапка, под услов да
нема се наплаќа износите за обезбедување на услугата KllikniJadi.mk плус во текот бесплатен
пробен период. Се согласувате дека секое KllikniJadi.mk + провизија фактурирани за вас може
да се разликуваат од причини кои можат да вклучуваат различни износи се должи на
промотивни понуди и ќе ни дозволи да наплаќаат вашиот начин на плаќање за различни
износи.
Платежна циклус: циклусот за наплата за KllikniJadi.mk Плус ќе биде како што следува, а ти не
ќе имаат право да менуваат датумите на исплата на вашиот KllikniJadi.mk Плус плаќање:
Исплата на Твојот Првата KllikniJadi.mk Плус Цена: Вашиот прв KllikniJadi.mk + провизија ќе се
однесуваат на важечките наследувајќи KllikniJadi.mk Плус период на претплата која следи по
истекот на вашиот бесплатен пробен период и како надомест ќе се наплаќа и наплатува на
вашата исплата Метод за во секое време во текот на 24 -hour периодот пред истекот на
бесплатен пробен период. На пример, ако вашиот бесплатен пробен период за KllikniJadi.mk
плус месечна завршува at 2pm на 14 февруари, на вашата исплата Метод ќе бидат обвинети за
1000во секое време од 14:00 на 13 февруари до 1:59 часот попладне на 14-ти февруари за
следниот период на претплата на 15 февруари - 15 март.
Последователни циклуси регистрации: До откажување или раскинување, вашето членство
KllikniJadi.mk Плус автоматски ќе се обнови секој календарски месец или секоја година (како
што е применливо) и автоматски ќе бидат фактурирани важечките KllikniJadi.mk Плус Надомест
за важечките наследувајќи KllikniJadi.mk Плус период на претплата. Таквиот надомест ќе се
наплаќа и наплатува на вашата исплата Метод за во секое време во текот на период од 24 часа
пред денот на кој истекува претходните KllikniJadi.mk Плус период на претплата. На пример,
ако вашиот претходните KllikniJadi.mk Плус период на претплата за KllikniJadi.mk плус месечна
завршува at 2pm на 14 февруари, вашето членство автоматски ќе се обнови на 15 февруари и
на вашата исплата Метод ќе бидат обвинети за 1000во секое време од 02:00 на 13 февруари до
1 : 59pm на 14 февруари за следниот период на претплата од 15 февруари - 15 март.
Наплата: KllikniJadi.mk плус такси се неповратни, освен во следниве исклучителни околности:
Ако ја откажете вашата KllikniJadi.mk Плус надоместок согласно со одредбите подолу и ние
потоа се плаќање на тој надомест од вашата исплата Метод; или
Ако вашето членство KllikniJadi.mk Плус се запре до крајот на плус периодот на KllikniJadi.mk
Претплата за кои сте се направени обвинение, поради вашиот релокација во земја надвор од
Обединетото Кралство, инвалидитет или смрт.

Сите дополнителни попусти или наплата дека ние може да избере да се обезбеди се во нашата
сопствена дискреција и не ви дава за право во идните попусти или наплата во иднина за
слични случаи.
Цена Промени: Ние го задржуваме правото да се прилагоди цените на членството
KllikniJadi.mk Плус во секое време. Секоја промена на цената на вашето членство KllikniJadi.mk
Плус ќе стапи на сила на вашиот следен KllikniJadi.mk Плус период на претплата на прифатливо
претходно писмено известување дадено од нас за вас и доставени преку објавување на
нашите услуги или други такви средства како што смета дека е соодветно, од време на време,
како што се е-мејл.
7. Управување со вашиот KllikniJadi.mk Плус сметка
Сите информации во врска со вашата сметка KllikniJadi.mk Плус ќе бидат содржани во делот
"Мој профил" на вашиот профил во "KllikniJadi.mk Плус". Од тука, ќе бидете во можност да ја
видите преостанатото време на вашиот бесплатен пробен период, откажете вашето членство
KllikniJadi.mk Плус и надградба на вашиот начин на исплата. Подобни Корисниците не се во
можност да се префрлате помеѓу KllikniJadi.mk плус месечна и годишна KllikniJadi.mk Плус.
8. ПОНИШТУВАЊЕ
Поништување на KllikniJadi.mk Плус: Може да го прекине KllikniJadi.mk Плус во секое време со
најмалку 24 часа претходно писмено известување од денот на автоматско обновување на
членството KllikniJadi.mk Плус. По откажување, ќе продолжат да ја добиваат оваа услуга
KllikniJadi.mk плус за времетраење на KllikniJadi.mk Плус период на претплата, која е најавена
за и наплатува на метод на плаќање.
Ладење Период: Имате право да се откаже:

членство во KllikniJadi.mk плус месечна во било кое време во текот на бесплатен пробен
период или (ако е бесплатен пробен период на повеќе не е на располагање) во рок од 14 дена
од денот на својата првична регистрација, без да даде каква било причина; или
KllikniJadi.mk Плус Годишна членарина на во секое време во текот на бесплатен пробен период
или (ако е бесплатен пробен период на повеќе не е на располагање или KllikniJadi.mk Плус
Годишна членарина вашето автоматски се обновува) во рок од 14 дена од денот или (i) својата
првична регистрација датум или ( ii) датумот на кој автоматски се обновува KllikniJadi.mk Плус
Годишна членарина вашиот (како што е применливо), без да даде каква било причина,
( "Ладење-оф период").

Период ладење-оф ќе истече или по 14 дена од денот на вашата почетна регистрирате денот
(каде што бесплатен пробен период веќе не е достапна) или по истекот на бесплатен пробен
период (како што е применливо) ( "Поништување датумот на истекување" ).

Остварување на вашето право да го раскине:
За остварување на правото да се откаже од оваа одредба, ќе мора да го извести нашата
поддршка за корисници тим преку е-пошта (на info@KllikniJadi.mk) на вашата одлука да се
откаже од членството KllikniJadi.mk Плус со јасна изјава.
За да се исполнат крајниот рок за отказ, тоа е доволно за да ја испратите вашата комуникација
во врска со вашиот остварување на правото да го откаже пред Откажување датумот на
истекување.
надомест:
Ако го откажете вашето членство KllikniJadi.mk плус во текот на период на ладење-оф, ние ќе ги
обесштетува за сите вас плаќањата примени од вас во врска со членството KllikniJadi.mk Плус.
Ако надоместок се должи и треба да се плати за вас, ние ќе го направи надомест без
непотребно одлагање, а најдоцна во рок од 14 дена по денот на кој ние се информирани за
вашата одлука да се откаже од овој договор.
Ние ќе ги направиме надомест со користење на истите средства за плаќање, како што се
користи за првичната трансакција, освен ако не се изрично договорено поинаку, во секој
случај, нема да сноси никаква такси како резултат на надомест.
Случајно Откажување: Ако случајно сте ја откажете вашето членство KllikniJadi.mk Плус и сакаат
да продолжат со тоа, пишете нашиот тим за поддршка на корисниците на info@KllikniJadi.mk
9. Престанок или модификација
Вие се согласувате дека KllikniJadi.mk, во своето дискреционо, може да го раскине, исклучете
го и / или да го одложи било сметка (или дел од неа) може да имаш со нас, или користење на
Услугата и да ги отстрани и да ги отфрлите сите или дел од вашата сметка и / или прекине,
измени или измени кој било аспект, функција или политика за службата или KllikniJadi.mk Плус.
Апликација за препораки
Правила и услови

Подобност: Оваа промоција е отворен за избрани корисници KllikniJadi.mk ( "ти / корисникот)
на возраст од 18 или повеќе години кои имаат завршено најмалку 1 KllikniJadi.mk наредби.
Да учествуваат: Едноставно ги споделите вашите уникатен врската со некој пријател или
роднина (на возраст од 18 или повеќе години) кои мислите дека ќе имаат корист од услугата
KllikniJadi.mk (упатување). За секој човек што се познати, кој потоа продолжува да се постави
KllikniJadi.mk за користење на таа единствена врска, ќе добиете сума во KllikniJadi.mk кредити
како што е наведено во промотивниот материјал. На пријател или роднина, не мора да живеат
на иста адреса како и вие.

Промоција Период: Вие ќе бидете во можност да ги достават линкови од април 2016 година, а
на промоцијата ќе продолжи до повлекување од нас.
KllikniJadi.mk кредити се предмет на вообичаените услови на ред и над ваучер Услови и
правила. Минимална вкупна потрошувачка на £ 12,50 да се примени и кредити треба да се
откупуваат во рок од три календарски месеци. Таму ќе биде времето за обработка од седум
дена од денот на успешна упатување пред кредити ќе се примени на вашата сметка. Кредити
немаат готово вредност и не се преносливи.
Таму е максимум 50 од имиња кои може да се препорача, во согласност со горенаведените
критериуми. Ние го задржуваме правото да ги менува максималниот број на упати во секое
време.
Секој обид да се манипулира со системот и користење на кредити од страна на употребата на
рефус влез преку трети лица или синдикати, макроа, "скрипта", "брутална сила", маскирање
идентитет преку манипулирање со IP адреси, со користење на други, освен сопствените или
било која друга автоматски средства (вклучувајќи и системи кои можат да се програмираат да
влезат), ќе ги направи кредити за неважечки и потенцијално може да доведе до тоа што
предвид се затворени.
Користење на податоци: Пред да се достават име и е-мејл за некој да не, проверете дали
имате добиено дозвола. Ние ќе ги искористиме на лични податоци на пријател или роднина
обезбедени за спроведување на оваа промоција и воведната пораки за KllikniJadi.mk
производи и услуги. Ве молиме погледнете нашата главна политика на приватност
https://KllikniJadi.mk/privacy.
Ако поради некоја причина кредитна станува неважечка поради технички грешки или било кој
други причини вон контрола на KllikniJadi.mk или менито или ресторан ќе стане недостапен,
KllikniJadi.mk го задржува правото (предмет на никакви пишани насоки дадени според
важечкиот закон) да се откаже, суспендира или модифицирање на промоција и нема повторно
да издадат какви било дополнителни кредити погодени клиенти.
KllikniJadi.mk го задржува правото, доколку е потребно, да ги преземат сите дејства кои е
разумно да се заштити од лажни или не е валиден redemptions вклучувајќи, без ограничување,
да се бара понатамошна проверка во однос на идентитетот, возраст и други релевантни
податоци на клиентот.
Со подигањето на кредитите, корисниците се согласуваат да се ослободи KllikniJadi.mk од било
каква одговорност за било какви барања, трошоци, повреди, загуби или штети од било кој вид
кои произлегуваат од или во врска со промоција или со прифаќање или поседување на секое
купување на ставки од менито и / или трошоци за испорака (освен смрт или лична повреда
предизвикана од невнимание на промотор, за измама или на друг начин како што е забрането
со закон).
Сите ставки од менито и ресторани се предмет на достапноста.
Услови и правила се применуваат KllikniJadi.mk испорака - видете: https://KllikniJadi.mk/legal.

Одговорност е прифатена за линкови кои се изгубени, оштетени или одложени или како
резултат на било која мрежа, компјутерски хардвер или софтвер неуспех на било кој вид.
Доказ за испраќање нема да бидат прифатени како доказ за приемот.
Единствен кодови треба да се користат само за лични и некомерцијални цели. Ова значи дека
можете да ги споделите вашите покани врска со вашите лични врски преку социјалните
медиуми, каде што се основните сопственикот на содржината. Јавна распределба на места
каде што сте придонес, но не и на примарна содржина сопственик (на пример, Википедија,
забава веб-сајтови) не е дозволено. Поттикнување на вашиот упатување код преку пребарувач
маркетинг (на пример, AdWords / Yahoo / Бинг) е, исто така, не е дозволено.
Со учество во оваа промоција ќе се смета дека се прифатени и се обврзани со овие услови.
Оваа промоција ќе се регулира со законите на Англија и во ексклузивна надлежност на
судовите во Англија.
Промотер: КЛИКНИ ЈАДИ ДОО, Скупи 5а бр. 24 место, Скопје, 1000, Македонија

