Uvjeti korištenja
- Rizik isporuke Isporuka narudžbi proslijeđenih putem Meni.hr sustava isključivo ovise o
našim partnerima, tj. samim restoranima koji izvršavaju isporuku. Meni.hr ne odgovara za
bilo koju štetu ili gubitak uzrokovan pogreškom, nekvalitetom ili nepravovremenom
isporukom Ako niste zadovoljni isporukom možete se obratiti izravno restoranima na
navedene brojeve telefona i Meni.hr sustavu na adresu info@meni.hr.
-Cijene na internet stranici popunjavaju sami restorani, te Meni.hr sustav ne odgovara za
potencijalne nepravilnosti. Meni.hr sustav ne odgovara ako dođe do nesklada cijena ili pojave
netočne cijene na internet stranici. Meni.hr sustav ne odgovara za bilo kakvu mogu štetu
proisteklu iz tog slučaja.
-Meni.hr zadržava pravo uskratiti sustav korisnicima za koje utvrdi da zloupotrebljavaju isti.
-Vi shvacate i prihvacate da meni.hr sustav može imati greške u funkcionalnosti, projektne
greške ili druge probleme i da korištenje sustava može rezultirati nepredviđenom štetom i
gubitkom. Meni.hr sustav ni pod kojim okolnostima nece biti odgovoran za bilo kakve nastale
štete. Ni pod kojim uvjetima Meni.hr nije odgovoran za nepravilno funkcioniranje ili prekid
rada Meni.hr sustava.
-Meni.hr zadržava pravo da iz bilo kojeg razloga, bez najave promjeni uvjete korištenja s
vremena na vrijeme, promijeni cjenik i promijeni sustav u bilo kojem trenutku uključujudi i
pravo da prekine rad sustava s ili bez najave, bez odgovornosti prema Vama ili bilo kojoj
trecoj osobi. Sve takve promjene na Meni.hr sustavu bit ce objavljene na internet stranici, te
stupaju na snagu odmah nakon objavljivanja. Vi se obvezujete da povremeno posjetite
stranicu 'Uvjeti korištenja' kako biste se pravovremeno upoznali s eventualnim promjenama.
Korištenjem sustava poslije objavljivanja promjena u 'Uvjetima korištenja' Vi se slažete i
prihvadate sa svim promjenama.
-Ovi 'Uvjeti korištenja' predstavljaju ugovor između Meni.hr sustava i Vas kao korisnika i
zamjenjuje sve prethodno pisane i/ili usmene dogovore, razgovore ili ugovore koji ovdje nisu
posebno spomenuti. Bilo kakva odstupanja od odredbi ugovora imat de učinak samo ako su
napravljena pismeno od strane Meni.hr-a. Ako se ne slažete s bilo kojim navedenim uvjetom
ili pravilom, molimo Vas da više ne koristite Meni.hr sustav

