Όροι και Προχποκζςεισ Χριςθσ Διαχειριςτικισ Ιςτοςελίδασ

Όροι και Προχποκζςεισ Χριςθσ του e-table.gr/panel
Ζκδοςθ 3.0
Οι Όροι και Προχποθζςεισ του παρόντοσ (εφεξισ "Όροι") αφοροφν τθ χριςθ τθσ ςελίδασ διαχείριςθσ του e-table.gr θ
οποία είναι διακζςιμθ ςτισ ςυμβεβλθμζνεσ με τθν e-table.gr επιχειριςεισ από τθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ www.etable.gr/panel.

Άρθρο 1 – Ιςχφσ
Οι παρόντεσ Όροι ιςχφουν αποκλειςτικά για τισ ςυμβεβλθμζνεσ με τθν e-table.gr επιχειριςεισ που εκμεταλλεφονται
ζνα ι περιςςότερα καταςτιματα παροχισ υπθρεςιϊν μαηικισ εςτίαςθσ. Οι παρόντεσ Όροι τίκενται ςε ιςχφ από
1/1/2015 και ο χριςτθσ τουσ αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα.
Είναι δυνατόν για λόγουσ βελτίωςθσ των υπθρεςιϊν τθσ Εταιρίασ να υπάρξουν αλλαγζσ πολιτικισ χωρίσ
προειδοποίθςθ. Για το λόγο αυτό ςυςτινεται ςτουσ χριςτεσ να διαβάηουν τουσ όρουσ χριςθσ ςε τακτά χρονικά
διαςτιματα, προκειμζνου να ενθμερϊνονται για τυχόν αλλαγζσ ςτο περιεχόμενό τουσ.
Βεβαιωθείτε ότι ςυμφωνείτε με τουσ παρακάτω όρουσ, διότι η περαιτζρω χρήςη και η περιήγηςή ςασ ςτη
διαχειριςτική ιςτοςελίδα ςυνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφφλακτη αποδοχή αυτών.

Άρθρο 2 – Ζννοιεσ / Οριςμοί
τουσ παρόντεσ Όρουσ ιςχφουν οι ακόλουκοι οριςμοί, εκτόσ εάν εμφανίηεται διαφορετικι πρόκεςθ:
Συμβαλλόμενη Επιχείρηςη (ή Εςτιατόριο): Η ςυμβαλλόμενθ με τθν e-table.gr επιχείρθςθ (ατομικι ι εταιρία υπό
οιαδιποτε εταιρικι μορφι) που εκμεταλλεφεται ζνα ι περιςςότερα καταςτιματα παροχισ υπθρεςιϊν μαηικισ
εςτίαςθσ και θ οποία ςυμφωνεί να παρζχει Ειδικζσ Προςφορζσ ςτα μζλθ τθσ ιςτοςελίδασ www.e-table.gr (εφεξισ
“Ιςτοςελίδα”) βάςει του παρόντοσ.
Ειδική Προςφορά: θ προςφορά παροχϊν ι υπθρεςιϊν ενόσ εςτιατορίου ςτα μζλθ τθσ Ιςτοςελίδασ ςε εκπτωτικζσ ι
προνομιακζσ τιμζσ. Η Ειδικι Προςφορά ορίηεται ωσ το επί τοισ εκατό (%) ποςοςτό ζκπτωςθσ επί των τιμϊν του
καταλόγου του εςτιατορίου και εφαρμόηεται ςτο ςφνολο του λογαριαςμοφ κατά τθν πλθρωμι των ςχετικϊν
παροχϊν ι υπθρεςιϊν από τα άτομα τθσ κράτθςθσ.
Θλεκτρονική Κράτηςη (ή Online Κράτηςη ή Κράτηςη): θ επιτυχθμζνθ ολοκλιρωςθ τθσ θλεκτρονικισ διαδικαςίασ
κράτθςθσ ςτθν Ιςτοςελίδα από ζναν χριςτθ, θ οποία ςυνεπάγεται τθν πραγματοποίθςθ κράτθςθσ ενόσ ι
περιςςότερων τραπεηιϊν ςε εςτιατόριο και θ οποία είτε ςυνοδεφεται από κάποια Ειδικι Προςφορά είτε όχι.
Διεκπεραιωμζνη Κράτηςη: θ θλεκτρονικι κράτθςθ θ οποία ολοκλθρϊνεται επιτυχϊσ με τθν εμφάνιςθ των ατόμων
τθσ κράτθςθσ ςτο εςτιατόριο και θ οποία ςυνοδεφεται από παροχι υπθρεςιϊν βάςει των όρων και προχποκζςεων
τθσ κράτθςθσ.
Μη εμφάνιςη (No show): θ θλεκτρονικι κράτθςθ που δεν ζχει ακυρωκεί και τθσ οποίασ τα άτομα δεν εμφανίηονται
τελικά ςτο εςτιατόριο βάςει των όρων και προχποκζςεων τθσ κράτθςθσ, ιτοι εντόσ μιςισ ϊρασ από τθν
προγραμματιςμζνθ ϊρα άφιξθσ κατά τθν θμερομθνία κράτθςθσ.
Χρήςτησ: κάκε μζλοσ τθσ Ιςτοςελίδασ που πραγματοποιεί μια Ηλεκτρονικι Κράτθςθ μζςω τθσ Ιςτοςελίδασ.
Δικαιοφχοσ Κράτηςησ (ή Δικαιοφχοσ): ο δικαιοφχοσ τθσ Κράτθςθσ ο οποίοσ κακορίηεται από τον Χριςτθ κατά τθ
διαδικαςία τθσ θλεκτρονικισ κράτθςθσ με παροχι του ονοματεπϊνυμοφ του. Ο Δικαιοφχοσ δφναται να είναι και ο
ίδιοσ ο Χριςτθσ, εφόςον ο Χριςτθσ δϊςει το δικό του ονοματεπϊνυμο ωσ ονοματεπϊνυμο Δικαιοφχου.
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Θμερομηνία Κράτηςησ / Ώρα Κράτηςησ (ή Ώρα Προςζλευςησ) / Αριθμόσ Ατόμων Κράτηςησ: Κάκε Κράτθςθ ιςχφει
για ςυγκεκριμζνθ θμερομθνία και ϊρα και για ςυγκεκριμζνο αρικμό ατόμων. Βάςει τθσ ςυμφωνίασ τθσ e-table.gr με
το εςτιατόριο, ο αρικμόσ ατόμων τθσ Κράτθςθσ αντιςτοιχείται ςε ςυγκεκριμζνο αρικμό τραπεηιϊν που δεςμεφονται
για τον Δικαιοφχο για τθν Ημερομθνία και Ώρα Κράτθςθσ.
Άτομα Κράτηςησ (ή Πελάτεσ): Οποιοδιποτε άτομο που ανικει ςτον δθλωμζνο αρικμό ατόμων τθσ κράτθςθσ και
επιςκζπτεται ςτο πλαίςιο αυτό το εςτιατόριο προκειμζνου να γίνει αποδζκτθσ των προϊόντων και / ι των υπθρεςιϊν
του εςτιατορίου βάςει των όρων και των προχποκζςεων τθσ κράτθςθσ.
Ώρα Ενημζρωςησ: Είναι θ ϊρα μζςα ςε μια οποιαδιποτε θμζρα μζχρι το πζρασ τθσ οποίασ δφναται ζνασ Χριςτθσ να
προχωριςει ςε πραγματοποίθςθ κράτθςθσ για τθν ςυγκεκριμζνθ θμζρα. τθν περίπτωςθ τθσ ακφρωςθσ ι
τροποποίθςθσ κράτθςθσ είναι θ ϊρα κατά τθν προγραμματιςμζνθ θμερομθνία κράτθςθσ μζχρι το πζρασ τθσ οποίασ
δφναται ζνασ Χριςτθσ να προχωριςει ςε ακφρωςθ ι τροποποίθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ κράτθςθσ.
Ηώνη Ώρασ: Σο χρονικό εφροσ εντόσ του οποίου ζνα εςτιατόριο μπορεί να διακζτει τραπζηια προσ κράτθςθ. Εντόσ τθσ
θμζρασ ορίηονται οι εξισ ηϊνεσ ϊρασ:
Μεςθμεριανι: από 12:00 ζωσ 15:30
Απογευματινι: από 16:00 ζωσ 19:30
Βραδινι: από 20:00 ζωσ 23:30
Εβδομαδιαίο Πλάνο Ειδικών Προςφορών (ή Εβδομαδιαίο Πλάνο ή ΕΠΕΠ): ο αρικμόσ των τραπεηιϊν μαηί με τισ
ειδικζσ προςφορζσ που τα ςυνοδεφουν ανά ηϊνθ ϊρασ και ιμερα, που παραχωρεί το εςτιατόριο ςε εβδομαδιαία
βάςθ ςτθν e-table.gr με αποκλειςτικό ςκοπό τθν διάκεςθ τουσ ςτα μζλθ του. Σο εβδομαδιαίο πλάνο ειδικϊν
προςφορϊν περιλαμβάνει επίςθσ τα «Black-out dates» και τα «Overrides».
Black-out dates: οι ςυγκεκριμζνεσ θμερομθνίεσ κατά τισ οποίεσ ζνα εςτιατόριο δεν κα παρζχει κρατιςεισ προσ τα
μζλθ τθσ e-table.gr. Οι Black-out dates καταχωροφνται ςτθ ςελίδα διαχείριςθσ μαηί με το Εβδομαδιαίο Πλάνο Ειδικϊν
Προςφορϊν.
Overrides: οι ςυγκεκριμζνεσ θμερομθνίεσ μαηί με τουσ όρουσ βάςει των οποίων ζνα εςτιατόριο κα παρζχει κρατιςεισ
προσ τα μζλθ τθσ e-table.gr όταν επικυμείται θ προϊκθςθ κρατιςεων με διαφορετικοφσ όρουσ από αυτοφσ που
περιγράφονται ςτο Εβδομαδιαίο Πλάνο Ειδικϊν Προςφορϊν. Οι όροι των overrides αφοροφν τον αρικμό διακζςιμων
τραπεηιϊν (ανά ηϊνθ ϊρασ) μαηί με τισ ειδικζσ προςφορζσ που τα ςυνοδεφουν και υπεριςχφουν πάντοτε επί του
Εβδομαδιαίου Πλάνου Ειδικϊν Προςφορϊν. Οι όροι και οι θμερομθνίεσ των overrides καταχωροφνται ςτθ ςελίδα
διαχείριςθσ μαηί με το Εβδομαδιαίο Πλάνο Ειδικϊν Προςφορϊν.
Θμερομηνία Δημοςίευςησ: θ θμερομθνία κατά τθν οποία το Εβδομαδιαίο Πλάνο Ειδικϊν Προςφορϊν του
εςτιατορίου δθμοςιεφεται ςτθν Ιςτοςελίδα και τα μζλθ του e-table.gr μποροφν να ξεκινιςουν να κάνουν κρατιςεισ
ςτο εν λόγω εςτιατόριο.
Δικαίωμα Πνευματικήσ Ιδιοκτηςίασ: ορίηεται κάκε δίπλωμα ευρεςιτεχνίασ, δικαίωμα δθμιουργοφ, εφευρζςεισ,
δικαιϊματα δθμιουργοφ βάςθσ δεδομζνων, δικαίωμα επί ςχεδίου, κατοχυρωμζνο ςχζδιο, εμπορικό ςιμα, εμπορικι
επωνυμία, ςιμα, λογότυπα, ςιμα υπθρεςιϊν, τεχνογνωςία, υπόδειγμα χρθςιμότθτασ, μθ κατοχυρωμζνο ςχζδιο ι,
ενδεχομζνωσ, οποιαδιποτε αίτθςθ για ζνα τζτοιο δικαίωμα, τεχνογνωςία, εμπορικι ι εταιρικι επωνυμία, όνομα
διεφκυνςθσ ιςτοςελίδασ (με οποιαδιποτε κατάλθξθ, για παράδειγμα com,. nl,. fr,. eu, κ.λπ.) ι άλλο παρόμοιο
δικαίωμα ι υποχρζωςθ, είτε είναι καταχωρθμζνα είτε όχι ι οποιοδιποτε άλλο δικαίωμα βιομθχανικισ ι
πνευματικισ ιδιοκτθςίασ που υφίςταται ςε οποιοδιποτε ζδαφοσ ι δικαιοδοςία ςτον κόςμο.
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Άρθρο 3 – Υλικό Εςτιατορίου / Διαχείριςη Κρατήςεων
3.1 Στοιχεία Επικοινωνίασ
Με τθ ςφναψθ του ςυμφωνθτικοφ το εςτιατόριο υποχρεοφται να παραδϊςει ςτθν e-table.gr ςτοιχεία επικοινωνίασ
όπωσ τθλζφωνα επικοινωνίασ, θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ, ςτοιχεία υπευκφνου ι υπευκφνων επικοινωνίασ, ςτοιχεία
τιμολόγθςθσ κτλ. με ςκοπό τθν διευκόλυνςθ και αυτοματοποίθςθ διαδικαςιϊν όπωσ θ κακθμερινι ενθμζρωςθ των
κρατιςεων του εςτιατορίου, θ μθνιαία τιμολόγθςθ κτλ.
Η e-table.gr κα αναρτιςει ςτθν ελίδα Διαχείριςθσ τα παραπάνω ςτοιχεία επικοινωνίασ προσ αποκλειςτικι προβολι
και χριςθ από το εςτιατόριο και τθν e-table.gr. Σα μζλθ τθσ Ιςτοςελίδασ δεν κα ζχουν καμία απολφτωσ πρόςβαςθ
ςτα ςτοιχεία επικοινωνίασ. Σο εςτιατόριο κα μπορεί από τθ ελίδα Διαχείριςθσ να τροποποιεί απευκείασ τα ςτοιχεία
επικοινωνίασ, ανά πάςα ςτιγμι (ι ςε τόςο ςυχνι βάςθ, όςο αυτό είναι απαραίτθτο) και κακόλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ
του ςυμφωνθτικοφ, ςε ςυμφωνία πάντοτε με τουσ όρουσ και τισ διατάξεισ του παρόντοσ. ε κάκε περίπτωςθ, το
εςτιατόριο είναι υπεφκυνο για τθν ορκι και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ των ςτοιχείων επικοινωνίασ ενϊ θ e-table.gr
δεςμεφεται ότι κα τα διατθρεί αυςτθρά εμπιςτευτικά, βάςει των όρων περί εμπιςτευτικότθτασ του παρόντοσ.

3.2 Διαφημιςτικό Υλικό
Με τθ ςφναψθ του ςυμφωνθτικοφ το εςτιατόριο υποχρεοφται να παραδϊςει ςτθν e-table.gr διαφθμιςτικό υλικό
(εφεξισ «Τλικό») το οποίο κα αναρτθκεί ςτθν Ιςτοςελίδα. Σο υλικό κα πρζπει να είναι ςχετικό με το εςτιατόριο και
αφορά λογότυπα, εικόνεσ, φωτογραφίεσ, βίντεο, κείμενα και περιγραφζσ κακϊσ και λοιπζσ πλθροφορίεσ ςχετικζσ με
τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ όπωσ π.χ. βραβεία και διακρίςεισ του εςτιατορίου, πλθροφορίεσ για το μενοφ του
εςτιατορίου, ϊρεσ λειτουργίασ κτλ.
Σο παραπάνω υλικό παραμζνει αποκλειςτικι ιδιοκτθςία του εςτιατορίου ωςτόςο κα πρζπει να ςυμμορφϊνεται με
τισ υποδείξεισ, τθ μορφι και τα πρότυπα που παρζχονται από τθν e-table.gr. Σο εςτιατόριο κακιςτά ςαφζσ και
δεςμεφεται ότι το υλικό κα είναι ςε κάκε περίπτωςθ αλθκζσ, ακριβζσ και όχι παραπλανθτικό, κακϊσ και ότι κακόλθ
τθ διάρκεια ιςχφοσ του παρόντοσ υμφωνθτικοφ κα είναι ελεφκερο από πνευματικά δικαιϊματα τρίτων. ε κάκε
περίπτωςθ θ e-table.gr διατθρεί το δικαίωμα να επεξεργάηεται ι να αποκλείει οποιοδιποτε υλικό εφόςον
αντιλθφκεί ότι είναι ανακριβζσ ι ελλιπζσ ι ότι παραβαίνει τουσ όρουσ και τισ διατάξεισ του παρόντοσ υμφωνθτικοφ.
Η e-table.gr κα αναρτιςει ολόκλθρο ι μζροσ του υλικοφ ςτθν Ιςτοςελίδα. Σο εςτιατόριο κα μπορεί κατά διαςτιματα
(ι ςε τόςο ςυχνι βάςθ, όςο αυτό είναι απαραίτθτο) και κακόλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ του ςυμφωνθτικοφ, να
τροποποιεί / εμπλουτίηει / ανανεϊνει το εν λόγω υλικό με ςχετικό αίτθμα προσ τθν e-table.gr. Οι παραπάνω
ενθμερϊςεισ κα διεκπεραιϊνονται από τθν e-table.gr το ςυντομότερο δυνατό.
Σο υλικό που παρζχεται από το Εςτιατόριο μπορεί να υποςτεί επεξεργαςία ι να τροποποιθκεί από τθν e-table.gr και
ςτθ ςυνζχεια να μεταφραςτεί ςε άλλεσ γλϊςςεσ, οι μεταφράςεισ όμωσ αυτζσ παραμζνουν ςτθν αποκλειςτικι
ιδιοκτθςία τθσ e-table.gr.

3.3 Διαφημιςτικό Υλικό που αναπτφςςεται από την e-table.gr
Η e-table.gr δφναται να αναπτφξει διαφθμιςτικό υλικό για το Εςτιατόριο είτε θ ίδια είτε μζςω εξωτερικϊν
ςυνεργατϊν τθσ μετά από ςχετικι παραγγελία του Εςτιατορίου. Για το υλικό αυτό ιςχφουν όςα αναφζρονται ςτθν
παράγραφο 3.2 με τθν προςκικθ των κατωτζρω όρων:
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Σο υλικό χρθςιμοποιείται και αναρτάται ςτο διαδίκτυο από τθν e-table.gr φζροντασ το λογότυπό τθσ ι/ και
το λογότυπο των ςυνεργατϊν τθσ. Σο Εςτιατόριο δεν μπορεί να χρθςιμοποιιςει το υλικό χωρίσ το λογότυπο
τθσ e-table.gr.
Εάν το υλικό είναι ‘Εικονικι Περιιγθςθ 360 μοιρϊν’ (Virtual Tour), το εςτιατόριο δφναται να αναρτιςει ςτο
διαδίκτυο τα ςχετικά αρχεία μόνο ςτον επίςθμο ιςτότοπό του που κα δθλϊνεται εγκαίρωσ ςτθν e-table.gr.
Εάν το υλικό είναι βίντεο, θ e-table.gr δφναται να το αναρτιςει ςτο διαδίκτυο ςε όλουσ τουσ διαδικτυακοφσ
τόπουσ ςτουσ οποίουσ δραςτθριοποιείται, ςυμπεριλαμβανομζνου και του ιςτότοπου www.youtube.com.

3.4 Εβδομαδιαίο Πλάνο Ειδικών Προςφορών (ΕΠΕΠ)
3.4.1 Με τθ ςφναψθ του ςυμφωνθτικοφ το εςτιατόριο υποχρεοφται να παραδϊςει ςτθν e-table.gr το αρχικό ΕΠΕΠ
ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ και τουσ όρουσ του παρόντοσ (εφεξισ «αρχικό ΕΠΕΠ).
Σο εςτιατόριο κακιςτά ςαφζσ και δεςμεφεται ότι το ΕΠΕΠ κα είναι ςε κάκε περίπτωςθ αλθκζσ, ακριβζσ και
όχι παραπλανθτικό. ε κάκε περίπτωςθ θ e-table.gr διατθρεί το δικαίωμα να αποκλείει ειδικζσ προςφορζσ
από το ΕΠΕΠ εφόςον αντιλθφκεί ότι είναι ανακριβείσ ι ελλιπείσ ι ότι παραβαίνουν τουσ όρουσ και τισ
διατάξεισ του παρόντοσ υμφωνθτικοφ. Η e-table.gr δε δφναται να προςκζτει ειδικζσ προςφορζσ ςτο ΕΠΕΠ
του εςτιατορίου χωρίσ ςχετικι άδεια από το εςτιατόριο.
Κατά τθν Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ, θ e-table.gr κα αναρτιςει ςτθν Ιςτοςελίδα το αρχικό ΕΠΕΠ του
εςτιατορίου. Από την ημερομηνία αυτή και μετά το εςτιατόριο θα μπορεί να τροποποιεί απευθείασ το
ΕΠΕΠ από τη Σελίδα Διαχείριςησ, ανά πάςα ςτιγμή (ή ςε τόςο ςυχνή βάςη, όςο αυτό είναι απαραίτητο)
και καθόλη τη διάρκεια ιςχφοσ του ςυμφωνητικοφ ςε ςυμφωνία πάντοτε με τουσ όρουσ και τισ διατάξεισ
του παρόντοσ. Οι τροποποιήςεισ ςτο ΕΠΕΠ από το εςτιατόριο δημοςιεφονται αμζςωσ ςτην Ιςτοςελίδα και
δεν απαιτοφν προζγκριςη από την e-table.gr. Κατά ςυνζπεια, ςε κάθε περίπτωςη το εςτιατόριο είναι
υπεφθυνο για την ορθή και ενημερωμζνη κατάςταςη του ΕΠΕΠ ςτην Σελίδα Διαχείριςησ,
ςυμπεριλαμβανομζνων των black-out dates και των overrides.
ε περίπτωςθ που το εςτιατόριο επικυμεί αλλά δε δφναται να προχωριςει για οποιονδιποτε λόγο ςε
ενθμζρωςθ του ΕΠΕΠ από τθν ελίδα Διαχείριςθσ, κα πρζπει να γνωςτοποιεί τισ επικυμθτζσ ενθμερϊςεισ
άμεςα ςτθν e-table.gr με ςχετικό αίτθμα. Οι προαναφερκείςεσ ενθμερϊςεισ κα διεκπεραιϊνονται από τθν
e-table.gr όςο είναι ευλόγωσ δυνατό πιο γριγορα.
ε κάκε περίπτωςθ, οποιαςδιποτε ενθμερϊςεισ ι τροποποιιςεισ ςτο ΕΠΕΠ του εςτιατορίου δε κα
επθρεάηουν τθν ιςχφ των κρατιςεων (και τθ ςχετικι με αυτζσ αμοιβι) που ζχουν ιδθ πραγματοποιθκεί από
μζλθ τθσ Ιςτοςελίδασ μζχρι τθ ςτιγμι τθσ ενθμζρωςθσ ι τθσ τροποποίθςθσ.

3.5 Διαχείριςη Κρατήςεων
3.5.1. Τποχρεϊςεισ Κρατιςεων
Με τθν πραγματοποίθςθ μιασ κράτθςθσ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ, δθμιουργείται ζνα άμεςο ςυμβόλαιο (και ωσ
εκ τοφτου, νομικι ςχζςθ) αποκλειςτικά μεταξφ του εςτιατορίου και του δικαιοφχου τθσ κράτθςθσ. Κατά
ςυνζπεια, το εςτιατόριο είναι υποχρεωμζνο να δζχεται τον δικαιοφχο τθσ κράτθςθσ ωσ ςυμβαλλόμενο
μζροσ και να του παρζχει τισ υπθρεςίεσ ι τα προϊόντα που ςχετίηονται με τθν κράτθςθ και τθν ειδικι
προςφορά ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του παρόντοσ.
Για κάκε κράτθςθ που πραγματοποιείται ςτθν ιςτοςελίδα, το εςτιατόριο λαμβάνει ςχετικι επιβεβαίωςθ
ςτθν ελίδα Διαχείριςθσ αλλά και μζςω email. Η e-table.gr δε φζρει ευκφνθ για τθ μθ ζγκαιρθ ενθμζρωςθ
του εςτιατορίου αναφορικά με τισ κρατιςεισ. Για το λόγο αυτό, το εςτιατόριο πρζπει ςε τακτικι βάςθ
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(τουλάχιςτον ςε κακθμερινι βάςθ) να ενθμερϊνεται από τθ ελίδα Διαχείριςθσ για τθν κατάςταςθ των
κρατιςεων που ζχουν γίνει.
Σο εςτιατόριο δεν ζχει το δικαίωμα να ακυρϊςει μια κράτθςθ. τθν περίπτωςθ που για οποιονδιποτε λόγο
ζνα εςτιατόριο δεν είναι ςε κζςθ να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του βάςει του παρόντοσ
υμφωνθτικοφ, το εςτιατόριο κα πρζπει να ενθμερϊςει αμζςωσ τθν e-table.gr. τθν περίπτωςθ αυτι, το
εςτιατόριο δεςμεφεται ότι κα καταβάλει κάκε δυνατι προςπάκεια, ςε βάροσ του εςτιατορίου και με
γνϊμονα τθν βζλτιςτθ εξυπθρζτθςθ των πελατϊν, για τθν παροχι εναλλακτικϊν ρυκμίςεων ι παροχϊν ι
προςφορϊν προσ τουσ πελάτεσ με ςκοπό πάντοτε τθ βζλτιςτθ εξυπθρζτθςθ τουσ.
τθν περίπτωςθ Μθ Εμφάνιςθσ ι ςτθν περίπτωςθ ζγκαιρθσ προςζλευςθσ του δικαιοφχου ςτο εςτιατόριο
αλλά με μεγαλφτερο αρικμό ατόμων από αυτόν που ζχει δθλωκεί ςτθν κράτθςθ, το εςτιατόριο διατθρεί το
δικαίωμα να αρνθκεί τθν κράτθςθ ςφμφωνα με τα όςα αναφζρονται ςτθν παράγραφο 3.5.5.
3.5.2 Μθ Δεςμευμζνα Σραπζηια
Κάκε θμζρα και μετά το πζρασ τθσ Ώρασ Ενθμζρωςθσ ανά ηϊνθ ϊρασ, το εςτιατόριο διατθρεί το δικαίωμα να
παρζχει τα μθ δεςμευμζνα τραπζηια του ΕΠΕΠ για τθν ςυγκεκριμζνθ θμζρα και ηϊνθ ϊρασ (ιτοι τα τραπζηια
τα οποία δεν ζχουν δεςμευτεί μζςω κάποια κράτθςθσ από μζλθ τθσ ιςτοςελίδασ) προσ διάκεςθ ςτουσ
πελάτεσ του. τθν περίπτωςθ αυτι δε κα χρεϊνεται προμικεια από τθν e-table.gr.
3.5.3 Διαχείριςθ Παραπόνων / Απαιτιςεων Πελατϊν
Σα παράπονα ι οι απαιτιςεισ ςχετικά με τα προϊόντα ι τισ υπθρεςίεσ που προςφζρονται ι που παρζχονται
από το εςτιατόριο ι τα ειδικά αιτιματα των Πελατϊν κα πρζπει να διαχειρίηονται από το εςτιατόριο, χωρίσ
τθ μεςολάβθςθ ι παρζμβαςθ τθσ e-table.gr. Η e-table.gr δε φζρει ευκφνθ και αποποιείται κάκε ευκφνθσ
ςχετικά με τισ απαιτιςεισ των Πελατϊν. Η e-table.gr μπορεί ανά πάςα ςτιγμι και κατά τθν κρίςθ τθσ να
προςφζρει υπθρεςία υποςτιριξθσ πελατϊν ςε ζναν Πελάτθ ι να λειτουργιςει ωσ μεςάηων ανάμεςα ςε
κάποιο εςτιατόριο και ζναν Πελάτθ.
3.5.4 Τπερκράτθςθ, Ακφρωςθ και Μθ Εμφάνιςθ
ε περίπτωςθ όπου με υπαιτιότθτα του εςτιατορίου δεν καταςτεί δυνατι θ φπαρξθ διακζςιμου ι
διακζςιμων τραπεηιϊν κατά τθν άφιξθ των πελατϊν (όπωσ π.χ. ςε περίπτωςθ υπερκράτθςθσ από το
εςτιατόριο), το εςτιατόριο υποχρεοφται να προςφζρει ςε ςυνεννόθςθ με τουσ πελάτεσ τθσ κράτθςθσ νζα
κράτθςθ, ςε εναλλακτικι θμερομθνία και ϊρα, κατά την οποία το % ποςοςτό ζκπτωςησ θα είναι αυξημζνο
κατά 20% ςε ςχζςη με το % ποςοςτό τησ ειδικήσ προςφοράσ τησ αρχικήσ κράτηςησ. τθν περίπτωςθ
επανειλθμμζνων περιςτατικϊν υπερκρατιςεων, ιτοι περιςςότερα από 1 περιςτατικά ανά μινα ανά
εςτιατόριο, θ e-table.gr διατθρεί το δικαίωμα καταγγελίασ του παρόντοσ υμφωνθτικοφ και απόςυρςθσ του
εςτιατορίου από τθν ιςτοςελίδα.
φμφωνα με τθν πολιτικι ακυρϊςεων τθσ e-table.gr, οι πελάτεσ μποροφν να ακυρϊνουν κρατιςεισ μζςω τθσ
ιςτοςελίδασ και μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα κράτθςθσ. τθν περίπτωςθ αυτι δε χρεϊνεται προμικεια και
το εςτιατόριο ενθμερϊνεται ςχετικά από τθ ελίδα Διαχείριςθσ και μζςω email. τθν περίπτωςθ ακφρωςθσ
πελάτθ τθλεφωνικά, το εςτιατόριο πρζπει χρθςιμοποιϊντασ τθ ελίδα Διαχείριςθσ να δθλϊςει τθν ακφρωςθ
εντόσ 48 ωρϊν από τθν ϊρα κράτθςθσ. Εφόςον δθλωκεί θ ακφρωςθ, δε χρεϊνεται προμικεια.
ε περίπτωςθ που ο δικαιοφχοσ τθσ κράτθςθσ δεν προςζλκει ςτο εςτιατόριο εντόσ μιςισ ϊρασ από τθν
προγραμματιςμζνθ Ώρα Κράτθςθσ (περιςτατικό Μθ Εμφάνιςθσ), τότε θ κράτθςθ κεωρείται άκυρθ και το
εςτιατόριο δικαιοφται να διακζςει τα τραπζηια τθσ εν λόγω κράτθςθσ ςε άλλουσ πελάτεσ. τθν περίπτωςθ
αυτι το εςτιατόριο κα πρζπει χρθςιμοποιϊντασ τθ ελίδα Διαχείριςθσ και εντόσ 48 ωρϊν από τθν ϊρα
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κράτθςθσ να χαρακτθρίςει το περιςτατικό ωσ περιςτατικό Μθ Εμφάνιςθσ. Εφόςον δθλωκεί το περιςτατικό
Μθ Εμφάνιςθσ, δε χρεϊνεται προμικεια.
3.5.5 Αργοπορθμζνθ Προςζλευςθ
τθν περίπτωςθ που ο δικαιοφχοσ τθσ κράτθςθσ προςζλκει ςτο εςτιατόριο μετά το πζρασ τθσ μιςισ ϊρασ
από τθν προγραμματιςμζνθ Ώρα Κράτθςθσ (περιςτατικό Αργοπορθμζνθσ Προςζλευςθσ), οι
αντιςυμβαλλόμενοι ςυμφωνοφν και αναμζνουν ότι το εςτιατόριο, ζχοντασ γνϊμονα τθν μζγιςτθ
ικανοποίθςθ του πελάτθ, κα καταβάλει κάκε δυνατι προςπάκεια για τθν εξυπθρζτθςθ τζτοιων
περιπτϊςεων. Εάν ο πελάτθσ προςζλκει κακυςτερθμζνοσ και το εςτιατόριο επιλζξει τελικά να τον
εξυπθρετιςει, τότε το περιςτατικό Μθ Εμφάνιςθσ δε δθλϊνεται ςτθ ελίδα Διαχείριςθσ και θ προμικεια
χρεϊνεται κανονικά από τθν e-table.gr.
ε περιπτϊςεισ που το εςτιατόριο ζχει ιδθ δθλϊςει περιςτατικό Μθ Εμφάνιςθσ, αλλά ο πελάτθσ προςζλκει
κακυςτερθμζνοσ και το εςτιατόριο επιλζξει να τον εξυπθρετιςει, τότε το εςτιατόριο υποχρεοφται να
πραγματοποιιςει αναίρεςθ τθσ διλωςθσ ςτθ ελίδα Διαχείριςθσ.
3.5.6 Προςζλευςθ με Διαφορετικό Αρικμό Ατόμων
ε περίπτωςθ που ο δικαιοφχοσ τθσ κράτθςθσ δεν προςζλκει με τον δθλωμζνο ςτθν Ιςτοςελίδα αρικμό
ατόμων Κράτθςθσ, αλλά προςζλκει με περιςςότερα άτομα, τότε ο υμβαλλόμενοσ ζχει το δικαίωμα να
αρνθκεί τθν παροχι των υπθρεςιϊν του ι να αρνθκεί το δικαίωμα ζκπτωςθσ κατά τθ διακριτικι του
ευχζρεια. Οι αντιςυμβαλλόμενοι ςυμφωνοφν και αναμζνουν ότι το εςτιατόριο, ζχοντασ γνϊμονα τθν
μζγιςτθ ικανοποίθςθ του πελάτθ, κα καταβάλει κάκε δυνατι προςπάκεια για τθν εξυπθρζτθςθ τζτοιων
περιπτϊςεων.
ε περίπτωςθ που ο δικαιοφχοσ τθσ κράτθςθσ δεν προςζλκει με τον δθλωμζνο ςτθν Ιςτοςελίδα αρικμό
ατόμων Κράτθςθσ, αλλά προςζλκει με λιγότερα άτομα, τότε ο υμβαλλόμενοσ δεν ζχει το δικαίωμα να
αρνθκεί τθν παροχι των υπθρεςιϊν του ι το δικαίωμα ζκπτωςθσ.

Άρθρο 4 – Δικαιώματα και Υποχρεώςεισ τησ e-table.gr
4.1 Αποποίηςη Ευθυνών Επικοινωνίασ
Η e-table.gr δε φζρει ουδεμία ευκφνθ αν το εςτιατόριο δεν ενθμερωκεί ζγκαιρα για τισ κρατιςεισ του ςε περίπτωςθ
γεγονότων ανωτζρασ βίασ ι ςε περίπτωςθ που παρουςιαςτεί οποιοδιποτε πρόβλθμα τεχνικισ φφςεωσ. Ωσ
πρόβλθμα τεχνικισ φφςεωσ ορίηεται, αλλά δεν περιορίηεται μόνο ςε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, θ δυςλειτουργία /
κακυςτζρθςθ ςε διακομιςτι αλλθλογραφίασ ι ςε διακομιςτι παρόχου επικοινωνίασ ι ςε διακομιςτι παρόχου
υπθρεςιϊν φιλοξενίασ (web hosting), θ απόρριψθ του μθνφματοσ λόγω υπζρβαςθσ χϊρου μθνυμάτων, θ απόρριψθ
του μθνφματοσ λόγω χαρακτθριςμοφ του ωσ «ενοχλθτικι αλλθλογραφία».

4.2 Αςφάλεια τηλεφωνικήσ επικοινωνίασ
Η e-table.gr ζχει το δικαίωμα να θχογραφεί ειςερχόμενεσ και εξερχόμενεσ τθλεφωνικζσ κλιςεισ από και προσ τα
τθλζφωνα του υμβαλλομζνου και προςωπικοφ του, προκειμζνου να διαςφαλίηει καλφτερθ ποιότθτα τθλεφωνικισ
επικοινωνίασ. Οι θχογραφθμζνεσ κλιςεισ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν μόνο για ςκοποφσ που άπτονται τθσ
ςυνεργαςίασ που περιγράφεται ςτο παρόν ζγγραφο ι για εκπαίδευςθ του προςωπικοφ τθσ e-table.gr.
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4.3 Στοιχεία Κράτηςησ και Σχόλια
4.3.1 Με τθν πραγματοποίθςθ μιασ κράτθςθσ θ e-table.gr κα διαβιβάηει ςτο εςτιατόριο μζςω τθσ ελίδασ
Διαχείριςθσ, με email αλλά και sms ή οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο μηνυμάτων (όπως για παράδειγμα
Viber) τα στοιχεία της κράτησης, ήτοι το όνομα του δικαιούχου της κράτησης, την ημερομηνία και ώρα
κράτησης, τον αρικμό ατόμων, τις προσφορές που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι προςφορά τθσ κράτθςθσ
(όπως για παράδειγμα % ποσοστό της έκπτωσης), ειδικά ςχόλια που πραγματοποιικθκαν από τον xριςτθ
καθώς και ενημερωτικές & προωθητικές πληροφορίες συνεργαζόμενων με την e-table.gr εταιριών.
4.3.2 Η e-table.gr κα ηθτιςει από τα μζλθ του που διεκπεραίωςαν μια κράτθςθ να υποβάλουν ςχόλια ςχετικά με
τθν εμπειρία τουσ ςτο εςτιατόριο και να βακμολογιςουν οριςμζνεσ πλευρζσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν
του εςτιατόριου.
4.3.3 Η e-table.gr διατθρεί το δικαίωμα να δθμοςιεφςει αυτά τα ςχόλια και τισ βακμολογίεσ ςτθν ιςτοςελίδα. Σο
εςτιατόριο αναγνωρίηει ότι θ e-table.gr είναι διανομζασ (χωρίσ καμία υποχρζωςθ να επιβεβαιϊςει) και όχι
εκδότθσ των εν λόγω ςχολίων.
4.3.4 Η e-table.gr αναλαμβάνει να καταβάλλει κάκε δυνατι προςπάκεια για τθν παρακολοφκθςθ και τον ζλεγχο
των χολίων Πελατϊν ςε ςχζςθ με τθν προςβολι των θκϊν ι τθν αναφορά ονόματοσ ςυγκεκριμζνου
ατόμου. Η e-table.gr διατθρεί το δικαίωμα να απορρίψει, να επεξεργαςτεί ι να αφαιρζςει δυςμενι ςχόλια
ςτθν περίπτωςθ που τζτοια ςχόλια περιλαμβάνουν προςβολι των θκϊν ι τθν αναφορά ονόματοσ
ςυγκεκριμζνου ατόμου.
4.3.5 Η e-table.gr δεν κα ςυμμετζχει ςε καμία ςυηιτθςθ, διαπραγμάτευςθ ι αλλθλογραφία με το εςτιατόριο ςε
ςχζςθ με τα ςχόλια των πελατϊν (το περιεχόμενο ι ςυνζπειεσ από τθ δθμοςίευςθ ι τθ διανομι αυτϊν) .
4.3.6 Η e-table.gr δεν ζχει και αποποιείται κάκε ευκφνθσ και υποχρζωςθσ για το περιεχόμενο και τισ ςυνζπειεσ
(με τθ δθμοςίευςθ ι διανομι) τυχόν παρατθριςεων ι ςχολίων για οτιδιποτε και με όποιον τρόπο.

4.4 Σειρά Εμφάνιςησ
Η ςειρά με τθν οποία ζνα εςτιατόριο εμφανίηεται ςτθν Ιςτοςελίδα (εφεξισ "ειρά Εμφάνιςθσ"), κακορίηεται
αυτόματα και μονομερϊσ από τθν e-table.gr. Η ςειρά εμφάνιςθσ βαςίηεται και επθρεάηεται από διάφορουσ
παράγοντεσ, που ςυμπεριλαμβάνουν αλλά δεν περιορίηονται ςτο Εβδομαδιαίο Πλάνο Ειδικϊν Προςφορϊν του
εςτιατορίου (παρεχόμενα τραπζηια και ποςοςτά ζκπτωςθσ), τον όγκο κρατιςεων που πραγματοποιείται από το
εςτιατόριο, τθ βακμολογία ςτα ςχόλια πελατϊν, το ιςτορικό τθσ εξυπθρζτθςθσ πελατϊν, τον αρικμό και το είδοσ των
καταγγελιϊν από Πελάτεσ και το ιςτορικό εμπρόκεςμων πλθρωμϊν από το εςτιατόριο.
Ζνα εςτιατόριο ζχει τθ δυνατότθτα να επθρεάςει τθ δικι του ςειρά εμφάνιςθσ αλλάηοντασ το ποςοςτό ζκπτωςθσ ςτισ
ειδικζσ προςφορζσ και τθ διακεςιμότθτα των τραπεηιϊν για οριςμζνεσ περιόδουσ και βελτιϊνοντασ ςυνεχϊσ τουσ
άλλουσ παράγοντεσ. Σο εςτιατόριο δεν κα προβάλει απαιτιςεισ κατά τθσ e-table.gr ςχετικά με τθ ειρά Εμφάνιςθσ
των εςτιατορίων.

Άρθρο 5 – Πρόγραμμα Επιβράβευςησ Πελατών
5.1 Εςτιατόρια που μετζχουν
Κάκε ςυμβεβλθμζνο εςτιατόριο με τθν e-table.gr μπορεί να μετζχει ςτο Πρόγραμμα Επιβράβευςθσ Πελατϊν τθσ etable.gr (εφεξισ ΠΕΠ) αν το επικυμεί, με τθν προχπόκεςθ ότι ςυμφωνεί με τουσ Όρουσ και τισ Προχποθζςεισ του
παρόντοσ.
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Κάκε εςτιατόριο μπορεί να εκδθλϊςει ενδιαφζρον ςυμμετοχισ ςτο ΠΕΠ γραπτά ι προφορικά. Η αποδοχι ι μθ τθσ
εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ μπορεί να γίνει από τθν e-table.gr είτε προφορικά είτε γραπτά. ε περίπτωςθ αποδοχισ
ενόσ εςτιατορίου ςτο ΠΕΠ, ο εν λόγω υμβαλλόμενοσ δεςμεφεται από τουσ όρουσ του παρόντοσ εγγράφου που
αφοροφν το ΠΕΠ.
Για τα εςτιατόρια τα οποία ςυμμετζχουν ςτο ΠΕΠ, θ e-table.gr:




κα τα ςυμπεριλαμβάνει ςε όλεσ τισ ςχετικζσ ενζργειεσ προϊκθςθσ και προβολισ
κα ανακατευκφνει ςε αυτά χριςτεσ τθσ e-table.gr των οποίων θ κράτθςθ δεν ζγινε δεκτι ςε κάποιο
εςτιατόριο λόγω ανωτζρασ βίασ για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ τουσ
κα τα προτείνει ςε όςουσ πελάτεσ ηθτάνε κάποια πρόταςθ για τθν ζξοδο τουσ μζςω του
τθλεφωνικοφ κζντρου τθσ e-table.gr (τθλ. 211-311-5555, 11:00 – 23:00 κακθμερινά)

5.2 Προμήθεια
Η ςυμμετοχι ενόσ εςτιατορίου ςτο Πρόγραμμα Επιβράβευςθσ Πελατϊν είναι εντελϊσ ΔΩΡΕΑΝ

5.3 Εκπτώςεισ
οι εκπτϊςεισ του Προγράμματοσ Επιβράβευςθσ Πελατϊν είναι:



10 ευρώ όταν ζνασ χριςτθσ εξαργυρϊνει εκπτωτικό κουπόνι 1000 Πόντων Επιβράβευςησ μζςω τθσ
ιςτοςελίδασ, ι
25 ευρώ όταν ζνασ χριςτθσ εξαργυρϊνει εκπτωτικό κουπόνι 2000 Πόντων Επιβράβευςησ μζςω τθσ
ιςτοςελίδασ

Οι εκπτϊςεισ αυτζσ:




είναι ανεξάρτθτεσ των εκπτϊςεων που μπορεί να δικαιοφται μια κράτθςθ όταν ςυνοδεφεται από
κάποια ειδικι προςφορά
βαραίνουν αποκλειςτικά τθν e-table.gr και όχι το εςτιατόριο
ςυμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ

5.4 Υποχρεώςεισ Συμβαλλόμενου
Κάκε εςτιατόριο που μετζχει ςτο ΠΕΠ υποχρεοφται:


να αφαιρεί από το ςφνολο του λογαριαςμοφ πελατϊν που ζχουν κάνει κράτθςθ μζςω του etable.gr και οι οποίοι εξαργυρϊνουν εκπτωτικό κουπόνι, το χρθματικό πόςο που αντιςτοιχεί
ςτο εκπτωτικό κουπόνι, ιτοι 10 ευρϊ ι 25 ευρϊ (το ΦΠΑ ςυμπεριλαμβάνεται). Κατά τθν
αφαίρεςθ, κα πρζπει να αναγράφεται ςτθν απόδειξθ παροχισ υπθρεςιϊν προσ τον πελάτθ το
παραπάνω ποςό κακϊσ και ο μοναδικόσ αρικμόσ κουπονιοφ που αναγράφεται ςτα ςτοιχεία
τθσ κράτθςθσ.



να παρζχει επαρκι διακεςιμότθτα τραπεηιϊν μζςω του Εβδομαδιαίου Πλάνου για τθν
καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των πελατϊν, ιτοι τουλάχιςτον 3 τραπζηια για κάκε θμζρα και ηϊνθ
ϊρασ με ϊρεσ ενθμζρωςθσ κατ’ ελάχιςτον 15:00, 19:00 και 22:00 για γεφμα, απογευματινό
και δείπνο αντίςτοιχα
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5.5 Υποχρεώςεισ e-table.gr
Η e-table.gr κα αποδίδει ςε κάκε ςυμβεβλθμζνο εςτιατόριο που μετζχει ταυτόχρονα και ςτο ΠΕΠ, το ςφνολο του
ποςοφ που ζχει αποδοκεί από το εςτιατόριο ςε χριςτεσ τθσ e-table.gr με τθ μορφι εκπτωτικϊν κουπονιϊν ςτο
πλαίςιο του Προγράμματοσ Επιβράβευςθσ Πελατϊν. Για λόγουσ μείωςθσ των ταμειακϊν ςυναλλαγϊν μεταξφ των
ςυμβαλλομζνων, ςτο ποςό αυτό κα ςυμψθφίηονται οι τυχόν οφειλζσ του ςυμβαλλόμενου προσ τθν e-table.gr από
προμικειεσ κρατιςεων ςτο πλαίςιο τθσ μεταξφ τουσ ςυνεργαςίασ. Μετά τον ςυμψθφιςμό των οφειλϊν, θ
εκκακάριςθ κα γίνεται με τθν ζκδοςθ πιςτωτικοφ τιμολογίου από τθν e-table.gr προσ το εςτιατόριο ςτισ πρϊτεσ 10
εργάςιμεσ θμζρεσ κάκε μινα και εφόςον το μθ τιμολογθμζνο υπόλοιπο του εςτιατορίου (είτε χρεωςτικό είτε
πιςτωτικό) είναι μεγαλφτερο από 40 ευρϊ. Η απόδοςθ του οφειλόμενου ποςοφ από τθν e-table.gr μπορεί να γίνεται
τοισ μετρθτοίσ με ςυνεννόθςθ των δφο μερϊν, ι με θλεκτρονικι κατάκεςθ ςε λογαριαςμό του ςυμβαλλομζνου.
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