
 
 

 

 

შეთანხმება Mayber სერვისით სარგებლობის შესახებ  

 

წინამდებარე  შეთანხმება (შემდგომში „შეთანხმება“) არეგულირებს შპს MAYBER-სა 

(შემდგომში „ადმინისტრაცია“) და ინტერნეტ მომხმარებელს (შემდგომში 

„მომხმარებელი“) შორის ურთიერთობას Mayber სისტემის გამოყენებაზე, მათ შორის 

მობილური აპლიკაციის "Mayber-ის  (შემდგომში "სისტემა", "მობილური აპლიკაცია") 

მეშვეობით. 

ეს შეთანხმება, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 329-ე  მუხლის შესაბამისად, არის 

საჯარო შეთავაზება, რომელიც მიმართულია ნებისმიერ მესამე მხარეს, რომელიც იყენებს 

Mayber-ის სისტემას. გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხოთ წინამდებარე ხელშეკრულების 

პირობები Mayber-ის სისტემის გამოყენებამდე. თუ არ ეთანხმებით წინამდებარე 

ხელშეკრულების პირობებს, თქვენ არ შეგიძლიათ გამოიყენოთ სისტემა. ამ 

ხელშეკრულებაში მითითებული სისტემის გამოყენების ქმედებების შესრულება ნიშნავს 

თქვენს სრულ და უპირობო შეთანხმებას (შემდგომში „მიღება“) ამ ხელშეკრულების 

ყველა პირობასთან. 

 

1. ტერმინები და განმარტებები 

1.1. Mayber სისტემა (სისტემა) -  არის სერვისი, რომელიც მომხმარებლებს საშუალებას 

აძლევს მოძებნონ რესტორნები და ონლაინ დაჯავშნა რესტორნებში და გამოიყენონ 

სისტემის სხვა ხელმისაწვდომი ფუნქციები მობილური აპლიკაციისა და მობილური 

აპლიკაციის ვებ ვერსიის მეშვეობით. 

1.2. მობილური აპლიკაცია "Mayber" - კომპიუტერული პროგრამა  საქართველოს 

საავტორო უფლებების შესახებ 29-ე მუხლისა და მე-6 მუხლის თანახმად, 

ხელმისაწვდომია მობილურ მოწყობილობებზე (მობილური ტელეფონი, სმარტფონი, 

პლანშეტი და ა.შ.) ინსტალაციისთვის "IOS" / "Android" ოპერაციული სისტემის 

გამოყენებით და საშუალებას აძლევს მომხმარებლებს/კლიენტებს გამოიყენონ სერვისი.  

შემდგომში „მაიბერის“ მობილური აპლიკაცია მოიხსენიება როგორც „მობილური 

აპლიკაცია“  

1.3. ადმინისტრაცია – შპს მაიბერი 

1.4. მომხმარებელი (სტუმარი) - ფიზიკური პირი, რომელიც დარეგისტრირდა სერვისში 

ამ ხელშეკრულების შესაბამისად სერვისით სარგებლობისთვის. 

1.5. რესტორანი (დაწესებულება) – იურიდიული პირი  ან ინდივიდუალური მეწარმე, 

რომელიც ფლობს რესტორანს, კაფეს ან სხვა დაწესებულებას, რომელიც მესამე პირებს 

აწვდის საქონელს ან/და მომსახურებას საზოგადოებრივი კვების სფეროში, რომლის 

შესახებ ინფორმაცია განთავსებულია სისტემაში. 

1.6. სისტემაში რეგისტრაცია - პროცედურა, რომლითაც მომხმარებელი, პირველად 

მობილურ აპლიკაციაში შესვლისას გამოხატავს სრულ და უპირობო თანხმობას 

წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებზე და სისტემაზე მოქმედ ყველა დოკუმენტზე 

და იძენს წვდომას სისტემის გამოყენებაზე სატელეფონო ნომრითა და დადასტურების 

კოდის შეყვანის მეშვეობით. ამავდროულად, სისტემაში წვდომისათვის საჭიროდ და 

საკმარისად ითვლება დადასტურების კოდის შეყვანა. 

1.7. ტელეფონის ნომერი - ტელეფონის ნომერი, რომელიც მინიჭებულია 

მომხმარებლისთვის მობილური ოპერატორის მიერ მომხმარებლის მობილური  

ოპერატორის ქსელთან მიერთების დროს, რომელიც ცალსახად აიდენტიფიცირებს პირს, 

რომელმაც დადო ხელშეკრულება მობილურ ოპერატორთან მობილური სერვისების 



 
 

 

მიწოდებაზე, მოქმედებს როგორც მომხმარებლის იდენტიფიკატორი სისტემაში. 

ტელეფონის ნომერი არის უნიკალური მომხმარებლის სახელი (Login) სისტემაში, 

რომელიც მას ენიჭება სისტემაში რეგისტრაციის დროს. 

1.8. დადასტურების კოდი - მომხმარებლის მიერ ინიცირებული და ადმინისტრაციის 

მიერ გენერირებული ნომრების (პაროლი) უნიკალური თანმიმდევრობა, რომელიც 

მომხმარებელს ადმინისტრაციის მიერ SMS-ით უგზავნის სისტემაში რეგისტრაციისას 

მის მიერ მითითებულ ტელეფონის ნომერზე, მომხმარებლის იდენტიფიცირების 

მიზნით. (პაროლი მოქმედებს ადმინისტრაციის მიერ SMS შეტყობინების გაგზავნის 

მომენტიდან 1 წუთის განმავლობაში). 

1.9. დაჯავშნა - სისტემის ფუნქცია, რომელიც საშუალებას აძლევს მომხმარებლებს 

Mayber-ის მობილური აპლიკაციის გამოყენებისას მოძებნონ რესტორნები და შეუკვეთონ 

ადგილები რესტორნებში სისტემაში განთავსებული დაჯავშნის ფორმის საშუალებით. 

1.10. ჯავშანი - ელექტრონული დოკუმენტი, რომელიც ეგზავნება მომხმარებელს SMS 

შეტყობინების სახით და/ან მაიბერ მობილური აპლიკაციაში შეტყობინებით, რომელიც 

ადასტურებს დაჯავშნას რესტორანში კონკრეტული თარიღით და დროით. 

1.11. შეკვეთა - მომხმარებლის მიერ სისტემაში განთავსებული რესტორნის საქონლისა 

და/ან მომსახურების შეკვეთა, რის შედეგადაც მომხმარებელი დებს ხელშეკრულებას 

რესტორანთან საქონლის ან/და მომსახურების მომზადებისა და/ან გაყიდვის შესახებ. 

რესტორნის მიერ განსაზღვრული და სისტემაში განთავსებული პირობები. 

1.12. მომხმარებლის საბანკო ბარათი - მომხმარებლის კუთვნილი საერთაშორისო ან 

ეროვნული გადახდის ბარათი 

 

 

2. ხელშეკრულების საგანი 

2.1. წინამდებარე შეთანხმების თანახმად, ადმინისტრაცია მომხმარებელს აძლევს 

წვდომას Mayber სისტემის ფუნქციონალურობაზე (ფუნქციებზე), აგრეთვე რესტორნების 

მოძიებას და რესტორნებში ონლაინ დაჯავშნას ამ შეთანხმებით გათვალისწინებული 

პირობებით. 

2.2. მომხმარებლის რეგიონიდან გამომდინარე, რესტორანთან დაკავშირებული სისტემის 

ფუნქციები, ინფორმაცია რესტორნის მიერ მოწოდებული საქონლისა და/ან 

მომსახურების შესახებ, ფუნქციების მიწოდების ტექნიკური შესაძლებლობების, აგრეთვე 

სხვა გარემოებების მიხედვით, სისტემის ყველა ან ზოგიერთი ფუნქცია შეიძლება იყოს 

მიუწვდომელი ან შეზღუდული. ფუნქციები ითვლება მიუწვდომელად (შეზღუდულად) 

მომხმარებლისთვის, თუ მომხმარებელი ვერ გამოიყენებს მათ. აკრძალულია ნებისმიერი 

ტექნიკური და პროგრამული მეთოდის გამოყენება ამ შეზღუდვების გვერდის 

ავლისათვის. მომხმარებლისთვის მიუწვდომელი (შეზღუდული) სისტემის ფუნქციების 

მარეგულირებელი ხელშეკრულების დებულებები არ ვრცელდება მანამ, სანამ ასეთი 

ფუნქციები მომხმარებლისთვის ხელმისაწვდომი გახდება. 

2.3. სისტემაზე წვდომა უფასოა და უზრუნველყოფილია სისტემის, მათ შორის 

მობილური აპლიკაციის გამოყენებისთვის მისი დანიშნულებისამებრ მთელ მსოფლიოში, 

სისტემასა და მობილურ აპლიკაციებზე ადმინისტრაციის ექსკლუზიური უფლების 

მოქმედების პერიოდში. 

2.4. სისტემის გამოყენება ნებადართულია მხოლოდ წინამდებარე ხელშეკრულების 

პირობებით. თუ მომხმარებელი სრულად არ მიიღებს ხელშეკრულების პირობებს, 

მომხმარებელს არ აქვს უფლება გამოიყენოს სისტემა რაიმე მიზნით. აკრძალულია 

სისტემის გამოყენება ხელშეკრულების რომელიმე პირობის დარღვევით (დაუცველობა). 



 
 

 

2.5. ეს შეთანხმება ვრცელდება სისტემის ყველა შემდგომ განახლებაზე/ახალ ვერსიაზე, 

მობილური აპლიკაციების ჩათვლით. სისტემის განახლების/ახალი ვერსიის, მათ შორის 

მობილური აპლიკაციების დაყენებაზე თანხმობით, მომხმარებელი ეთანხმება ამ 

შეთანხმების პირობებს სისტემის შესაბამისი განახლებების/ახალი ვერსიებისთვის, მათ 

შორის მობილური აპლიკაციების, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც არ მოხდება ახალი 

ვერსიის განახლება/ინსტალაცია და თუ არ ახლავს სისტემას სხვა შეთანხმება. 

 

3. MAYBER -ის სისტემის გამოყენების პირობები 

3.1. სისტემის გამოყენების ზოგადი პირობები 

3.1.1. პირი ხდება მომხმარებელი და იდენტიფიცირებულია სისტემაში ერთ-ერთი 

შემდეგი ქმედებით: 

● სისტემაში რეგისტრაცია ელექტრონული ფოსტის, Apple ID-ის, Google ანგარიშის 

მომხმარებელი (Account) 

● ნებისმიერი მოქმედების შესრულება სისტემაში. 

3.1.2. მომხმარებლის მიერ 3.1.2 პუნქტში მითითებული ნებისმიერი ქმედების შესრულება 

აღიარებულია, როგორც მომხმარებლის მიერ წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებისა 

და სისტემაზე მოქმედი ყველა დოკუმენტის მიღება. 

3.1.3. 3.1.2 პუნქტში მითითებული რომელიმე ქმედების შესრულებისას მომხმარებელი 

ეთანხმება ადმინისტრაციისა და რესტორნების მიერ მისი პერსონალური მონაცემების 

დამუშავების პირობებს, რაც აისახება კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში, რომელიც 

გამოქვეყნებულია ადმინისტრაციის ვებსაიტზე ინტერნეტში, რომელიც მდებარეობს 

https://mayber.com  და ეთანხმება მისი პერსონალური მონაცემების დამუშავებას 

https://mayber.com -ზე გამოქვეყნებული თანხმობის ტექსტის შესაბამისად და 

ხელმისაწვდომია რეგისტრაციისას მობილური აპლიკაციის პირდაპირი ბმულის 

მეშვეობით განსახილველად. 

მომხმარებლის მიერ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესაბამისად პერსონალური 

მონაცემების დამუშავებაზე თანხმობის გაუქმება წყვეტს ამ შეთანხმებას იმ 

მომხმარებელთან მიმართებაში, რომელმაც უარი თქვა თანხმობაზე. 

 

3.1.4. 3.1.2 პუნქტში მითითებული რომელიმე ქმედების შესრულებისას მომხმარებელი 

თანახმაა მიიღოს სარეკლამო და საინფორმაციო შეტყობინებები და სერვისული 

შეტყობინებები სისტემის ან რესტორნების შესახებ ნებისმიერი საკომუნიკაციო არხებით, 

მათ შორის Push-შეტყობინებების საშუალებით. მომხმარებელს შეუძლია ნებისმიერ 

დროს გააუქმოს თანხმობა, თანხმობის გაუქმების შესახებ წერილის გაგზავნით 

ელექტრონული ფოსტის მისამართზე support@mayber.com შესაბამისი თემის 

მითითებით; 

3.1.5. სისტემის გამოყენებისას მომხმარებელი იღებს ვალდებულებას: 

● უზრუნველყოს უახლესი და სანდო ინფორმაცია როგორც რეგისტრაციისას, ასევე 

სისტემის შემდგომი გამოყენებისას. მითითებული ინფორმაციის ცვლილების 

შემთხვევაში მომხმარებელი ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს 

ადმინისტრაციას ინფორმაციის ცვლილების შესახებ, მათ შორის, სისტემასთან 

დაკავშირებული ტელეფონის ნომრის დაკარგვისა და შეწყვეტის შესახებ. 

ადმინისტრაცია არ არის პასუხისმგებელი იმ არასასურველ შედეგებზე, რაც მოხდა 

მომხმარებლისთვის შესაბამისი ცვლილებების შეუტყობინებლობის შედეგად; 

● დაიცავით უსაფრთხოების ზომები და არ გადასცეთ სისტემაში სარგებლობის 

პაროლი და Login მესამე პირებს. 

https://mayber.com/
https://mayber.com/


 
 

 

3.1.6. ადმინისტრაციას უფლება აქვს მთლიანად ან ნაწილობრივ შეზღუდოს სისტემაზე 

წვდომა ნებისმიერ მომხმარებელს შეტყობინების გარეშე, იმ შემთხვევებში, როდესაც 

მომხმარებელი: 

● არ იცავს წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებს; 

● ბოროტად იყენებს მომხმარებლისთვის მინიჭებულ ნებისმიერ უფლებას; 

● ადმინისტრაციასა და რესტორნებს აწვდის ცრუ ინფორმაციას, მათ შორის 

შეცდომაში შემყვან ინფორმაციას, ან არასწორ ინფორმაციას. 

3.1.7. ადმინისტრაცია იტოვებს უფლებას ნებისმიერ დროს შეზღუდოს სისტემაზე 

წვდომა მთლიანად ან ნაწილობრივ. 

3.1.8. ადმინისტრაცია იტოვებს უფლებას ნებისმიერ დროს შეზღუდოს სისტემაზე 

წვდომა ნაწილობრივ ან სრულად. 

3.1.9. მომხმარებელს უფლება აქვს ნებისმიერ დროს შეწყვიტოს სისტემის გამოყენება 

მობილური მოწყობილობიდან მობილური აპლიკაციის წაშლით ან ნებისმიერი სხვა 

გზით, რომელიც ცალსახად ადასტურებს სისტემის გამოყენების შეწყვეტას, ან სისტემის 

გამოყენების შეჩერებას. სისტემით სარგებლობის შეჩერება არის მომხმარებლის 

უმოქმედობა სისტემაში (სისტემის ფუნქციების გამოუყენებლობა) 1 წლის განმავლობაში. 

ამ შემთხვევაში ადმინისტრაცია იტოვებს უფლებას წაშალოს მომხმარებლის ანგარიში. 

3.1.10. შესაძლო გადასახადების გადახდა და სისტემით სარგებლობასთან 

დაკავშირებული ვალდებულებების შესრულება მომხმარებლის პასუხისმგებლობაა. 

3.1.11. სისტემის ფარგლებში რესტორნების მიერ შეთავაზებული ინდივიდუალური 

აქციებისა და პროგრამების პირობები მოცემულია მობილურ აპლიკაციაში ან/და 

რესტორნების საინფორმაციო რესურსებზე და/ან რესტორნების საინფორმაციო და 

სარეკლამო მასალებში. 

 

4. სისტემის გამოყენების შეზღუდვები 

4.1. მომხმარებელს არ აქვს უფლება შეისწავლოს, გამოიკვლიოს ან შეამოწმოს სისტემის 

ფუნქციონირება, მათ შორის მობილური აპლიკაციები, რათა დაადგინოს პროგრამის, 

მონაცემთა ბაზის ან სისტემის სხვა კომპონენტის, მათ შორის მობილური აპლიკაციის 

დაშლა, (ობიექტის კოდის რეპროდუცირება და გადაქცევა საწყის კოდში) ან სხვაგვარად 

ცადოს პროგრამის, მონაცემთა ბაზებისა და სისტემის სხვა კომპონენტების, მათ შორის 

მობილური აპლიკაციების წყაროს კოდის მოპოვება, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც 

ასეთი ქმედებების განხორციელების შესაძლებლობა პირდაპირ არის 

გათვალისწინებული მოქმედი კანონმდებლობით და მხოლოდ იმ მოცულობით, რაც 

ნებადართულია საქართელოს კანონმდებლობით. 

4.2. მომხმარებელს უფლება აქვს გამოიყენოს სისტემა, მობილური აპლიკაციების 

ჩათვლით, ექსკლუზიურად პირადი, საოჯახო, საყოფაცხოვრებო და სხვა 

საჭიროებებისთვის, რომლებიც არ არის დაკავშირებული ბიზნეს საქმიანობასთან. 

 

5. სისტემაში განთავსებული მასალების გამოყენება 

5.1. სისტემა შეიცავს საავტორო უფლებებით დაცულ მასალებს, სასაქონლო ნიშანს და 

სხვა იურიდიულად დაცულ მასალებს, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ 

ტექსტებით, ფოტოებით, ვიდეოებით, გრაფიკით, მუსიკით და ხმოვანი ჩანაწერით. 

ამავდროულად, სისტემის მთელი შინაარსი დაცულია საავტორო უფლებებით, როგორც 

კოლექტიური შემოქმედებითი ნაწარმოებით შექმნილი ნაწარმოები, საავტორო და 

მასთან დაკავშირებული უფლებების შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის 

შესაბამისად. ადმინისტრაცია ფლობს საავტორო უფლებებს სისტემის შინაარსის 



 
 

 

გამოყენებაზე (მათ შორის, სისტემაში შემავალი მონაცემების შერჩევის, მოწყობის, 

ორგანიზებისა და ტრანსფორმაციის უფლების ჩათვლით, ისევე როგორც თავად წყაროს 

მონაცემებზე), გარდა იმ შემთხვევებისა, რომლებიც ცალკეა აღნიშნული შინაარსის 

შინაარსში. სისტემაში გამოქვეყნებული მასალები. ასეთი ინფორმაციის გამოყენება 

ადმინისტრაციის თანხმობის გარეშე ნებისმიერი მიზნით, გარდა პირადისა, 

დაუშვებელია. 

ხელშეკრულების ამ ნაწილში მითითებული დებულებები ითვალისწინებს 

ადმინისტრაციისა და მესამე მხარის, მათ შორის რესტორნების ინტერესების დაცვას, 

რომლებიც ფლობენ უფლებებს სისტემის შინაარსთან (კონტენტი) მიმართებაში. 

ამავდროულად, ყველა ამ უფლების მფლობელს აქვს უფლება, დამოუკიდებლად 

განახორციელოს ხელშეკრულებით განსაზღვრული უფლებები. 

5.2. მომხმარებელს არ აქვს უფლება განახორციელოს ცვლილებები, გამოაქვეყნოს, 

გადასცეს მესამე პირებს, მონაწილეობა მიიღოს გაყიდვაში ან დავალებაში, შექმნას 

თვითნებურად პროდუქტები ან სხვაგვარად გამოიყენოს სისტემის შემადგენლობა  

ნაწილობრივ ან სრულად. 

მომხმარებელს შეუძლია ატვირთოს (ჩამოტვირთვა) სისტემიდან საავტორო უფლებებით 

დაცული მასალები მხოლოდ პირადი სარგებლობისთვის. თუ საავტორო და მომიჯნავე 

უფლებების შესახებ კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, 

დაუშვებელია სისტემიდან გადმოწერილი მასალების კოპირება, გავრცელება, გადაცემა 

მესამე პირებისთვის, გამოქვეყნება ან სხვაგვარად გამოყენება კომერციული 

მიზნებისთვის ადმინისტრაციის ან საავტორო უფლებების სხვა კანონიერი 

მფლობელისგან წერილობითი ნებართვის მიღების გარეშე. საავტორო უფლებებით 

დაცული სისტემის მასალების კოპირების, გავრცელების, გამოქვეყნების ან სხვაგვარად 

გამოყენების ნებართვის მიღების შემთხვევაში, ასეთი კოპირება, გავრცელება, 

გამოქვეყნება ან სხვა გამოყენება დაუშვებელია საავტორო უფლებების ფლობის შესახებ 

შეტყობინების გარეშე ან ავტორის სახელის შეცვლით ან გამორიცხვის  ან/და სავაჭრო 

ნიშნის გარეშე. 

 

6. მომხმარებლების მიერ სისტემაში მასალების გამოქვეყნების პირობები   

6.1. მომხმარებელი იღებს ვალდებულებას არ განათავსოს სისტემაში და არ გაუგზავნოს 

სადმე სისტემის მეშვეობით შემდეგი ხასიათის მასალები: კანონდარღვევა, მუქარისა და 

შეურაცხყოფის შემცველი, სხვა პირების დისკრედიტაცია, მოქალაქეების პირადი 

ცხოვრების ან საზოგადოებრივი წესრიგის უფლებების დარღვევა. უხამსი ხასიათის 

მატარებელი; სხვა პირთა პატივისა და ღირსების, უფლებებისა და კანონიერად დაცული 

ინტერესების გარკვეულწილად ხელყოფა; რელიგიური, რასობრივი ან ეთნიკური 

სიძულვილის წაქეზების მოწოდების ხელშეწყობა ან შემცველობა, სიძულვილის 

წაქეზების მცდელობები ან ძალადობისკენ მოწოდებები; სხვა მასალები, რომლებიც 

უბიძგებს სხვა პირებს უკანონო ქმედებებზე, რაც იწვევს სისხლის სამართლის, 

სამოქალაქო და სხვა პასუხისმგებლობას ან რაიმე სახით არღვევს კანონის დებულებებს. 

დაუშვებელია მომხმარებლის ნებისმიერი ქმედება, რომელიც, ადმინისტრაციის აზრით, 

ზღუდავს ან აფერხებს სისტემით მოსარგებლე სხვა მომხმარებლების უფლებების 

განხორციელებას. 

6.2. მომხმარებელი იღებს ვალდებულებას არ განათავსოს სისტემაში და არ გამოაგზავნოს 

სისტემის მეშვეობით ინფორმაცია, რომლებიც წარმოადგენს რაიმე საქონლის ან 

მომსახურების რეკლამას ადმინისტრაციის წინასწარი გამოხატული თანხმობის გარეშე. 

მომხმარებელი იღებს ვალდებულებას არ გამოიყენოს სისტემა რეკლამირებისთვის ან 



 
 

 

სხვაგვარად ხელი შეუწყოს რაიმე საქონლისა და სერვისის გაყიდვას ნებისმიერი 

ფორმით, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება მომხმარებლების წახალისებით, 

გამოიწერონ სხვა ინტერაქტიული სერვისის სისტემა, რომელიც Mayber სისტემის 

კონკურენტია. 

6.3. მომხმარებელი იღებს ვალდებულებას არ ატვირთოს, გამოაქვეყნოს ან სხვაგვარად 

გამოიყენოს სისტემაში ინტელექტუალური საკუთრების კანონით დაცული ნებისმიერი 

მასალა (მათ შორის, საავტორო უფლებები, სავაჭრო ნიშნების კანონი) და კანონით 

დაცული სხვა მასალები დაცულ მასალაზე უფლებების მფლობელის პირდაპირი 

ნებართვის მიღების გარეშე. . ამავდროულად, მტკიცების ტვირთი, რომ მომხმარებლის 

მიერ მასალების სისტემაში განთავსება არ არღვევს გამოქვეყნებულ მასალებზე მესამე 

მხარის საავტორო, მონათესავე და სხვა უფლებებს, ეკისრება მომხმარებელს. 

6.4. მომხმარებელი თანახმაა, რომ ის არის მხოლოდ პასუხისმგებელი სისტემაში 

განთავსებულ მასალებზე, მათ შორის ამ მასალების შინაარსზე, მათ შესაბამისობაზე 

კანონის მოთხოვნებთან, მომხმარებლის მიერ გამოქვეყნებულ მასალებზე მესამე მხარის 

უფლებების დარღვევისთვის და ანაზღაურებს ნებისმიერი სახის ზარალს, რომელიც 

წარმოიქმნება ასეთი დარღვევებით, ისევე როგორც ნებისმიერი ზიანი, რომელიც 

წარმოიქმნება ასეთი მასალების სისტემაში ატვირთვით. 

6.5. სისტემაში ნებისმიერი მასალის საჯარო გამოყენებისას განთავსებისას მომხმარებელი 

ავტომატურად ანიჭებს ადმინისტრაციას (ან ადასტურებს, რომ ასეთი მასალების 

მფლობელმა მიაწოდა ადმინისტრაციას) უფასო, მუდმივი, შეუქცევადი, 

არაექსკლუზიური უფლება გამოიყენოს, რეპროდუცირება მოახდინოს, შეცვალოს, ასეთი 

მასალების (ნაწილობრივ ან მთლიანად) რედაქტირება, გამოქვეყნება, თარგმნა და 

გავრცელება მთელს მსოფლიოში ან/და ამ მასალის ჩართვა სხვა ნაწარმოებებში 

ნებისმიერი ფორმით ნებისმიერი მედიის ან ტექნოლოგიების გამოყენებით, რომლებიც 

ამჟამად ცნობილია ან შეიძლება იყოს გამოგონილი მომავალში, საავტორო უფლებების 

დაცვის მთელი ხანგრძლივობისთვის, რომელიც გათვალისწინებულია საქართველოს  

კანონმდებლობით ასეთ მასალებთან დაკავშირებით. მომხმარებელი ასევე უფლებას 

აძლევს სხვა მომხმარებლებს წვდომა, ნახონ, შეინახონ ან გაამრავლონ ასეთი მასალები 

მათი პირადი გამოყენებისთვის. მომხმარებელი ანიჭებს ადმინისტრაციას უფლებას 

შეცვალოს, დააკოპიროს, გამოაქვეყნოს და გაავრცელოს მომხმარებლის მიერ სისტემაში 

განთავსებული ნებისმიერი მასალა. 

 

7. პასუხისმგებლობა 

7.1. ადმინისტრაციისა და მომხმარებლის მიერ წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრი 

ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, 

ადმინისტრაცია და მომხმარებელი აგებენ პასუხს თქვნი საცხოვრებელი ქვეყნის 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით და ოდენობით და დავა შეიძლება 

გადაწყდეს ისეთი ქვეყნის ნებისმიერ კომპეტენტურ სასამართლოში, რომელზეც მას აქვს 

იურისდიქცია. ყველა სხვა შემთხვევაში, მომხმარებელი თანახმაა, რომ დავა გადაწყდეს 

ექსკლუზიურად Miami Dade County ფედერალურ სასამართლოში, რომელიც მდებარეობს 

South Florida. 

7.2. სისტემა უზრუნველყოფილია "როგორც არის" («as is») საფუძველზე. ადმინისტრაცია 

არ იძლევა რაიმე გარანტიას და (ან) გარანტიას სისტემის უპრობლემოდ და 

შეუფერხებელ მუშაობასთან დაკავშირებით, მობილური აპლიკაციის ან 

ინდივიდუალური ფუნქციების ჩათვლით, სისტემის შესაბამისობა მომხმარებელთა 



 
 

 

კონკრეტულ მიზნებთან და მოლოდინებთან, არ იძლევა სხვა გარანტიებს, რომლებიც 

პირდაპირ არ არის მითითებული ამ ხელშეკრულებაში. 

მომხმარებელი გამოთქვამს თანხმობას მასზე, რომ მომხმარებელმა იცის სისტემის 

ყველაზე მნიშვნელოვანი ფუნქციონირება და პასუხისმგებელია მხოლოდ სისტემის 

არჩევაზე მისთვის საჭირო მიზნების მისაღწევად, მობილური აპლიკაციების 

ინსტალაციისა და გამოყენებისთვის, ასევე სისტემის გამოყენებით მიღებულ შედეგებზე. 

მომხმარებლების მიზნები და მოლოდინები, არ იძლევა სხვა გარანტიებს, რომლებიც 

პირდაპირ არ არის მითითებული ამ ხელშეკრულებაში. 

მომხმარებელი თანახმაა, რომ მომხმარებელმა იცის სისტემის ყველაზე მნიშვნელოვანი 

ფუნქციონირება და პასუხისმგებელია მხოლოდ სისტემის არჩევაზე მისთვის საჭირო 

მიზნების მისაღწევად, მობილური აპლიკაციების ინსტალაციისა და გამოყენებისთვის, 

ასევე სისტემის გამოყენებით მიღებულ შედეგებზე. 

7.3. ადმინისტრაცია არ არის პასუხისმგებელი მომხმარებლისთვის სისტემისა და 

ინდივიდუალური ფუნქციების მიწოდების შეუძლებლობაზე ადმინისტრაციის 

კონტროლის მიღმა ნებისმიერი გარემოების გამო, მათ შორის საკომუნიკაციო ხაზების 

შეფერხება, აღჭურვილობის გაუმართაობა, გარკვეული სერვისების მიმწოდებლების 

ვალდებულებების შეუსრულებლობა და ა.შ. . 

7.4. სამართლებრივი ურთიერთობები მომხმარებლის მიერ რესტორნის საქონლისა და/ან 

მომსახურების შეძენის, ასევე განხორციელებული ჯავშნის მიმართ წარმოიქმნება 

უშუალოდ მომხმარებელსა და რესტორანს შორის. 

ადმინისტრაცია არ არის პასუხისმგებელი მომხმარებლის წინაშე რესტორნის 

ქმედებებზე/უმოქმედობაზე მომხმარებლისთვის საქონლის გაყიდვისას ან/და 

მომსახურების მიწოდებისას, მათ შორის რესტორანში ადგილის დაჯავშნისას. 

საჩივრები ან პრეტენზიები რესტორნის მომხმარებლისთვის გაყიდულ საქონელთან 

და/ან მომსახურებასთან და/ან გაწეულ დაჯავშნასთან დაკავშირებით არ განიხილება 

ადმინისტრაციის მიერ და ექვემდებარება მომხმარებლის მიერ დამოუკიდებლად და 

საკუთარი ხარჯებით გადაჭრას უშუალოდ რესტორანთან. ადმინისტრაცია არ არის 

პასუხისმგებელი მომხმარებლების ასეთ საჩივრებსა და პრეტენზიებზე. 

7.5. ადმინისტრაცია არ არის პასუხისმგებელი რესტორნის მიერ მოწოდებული 

ინფორმაციის შინაარსზე და/ან შესაბამისობაზე რესტორნისა და საქონლის ან/და 

სერვისების შესახებ, მათ შორის ინფორმაციის საქონლის ან/და მომსახურების 

ღირებულების, საქონლის მომზადების დროისა და/ან. მომსახურება, კერძების 

შემადგენლობა, ასევე საქონლის ხელმისაწვდომობა იმ მომენტში, როდესაც 

მომხმარებელი იყენებს სისტემას. 

7.6. ადმინისტრაცია არ ამოწმებს მომხმარებლების მიერ მოწოდებული მონაცემების 

სისწორეს და არ ახორციელებს კონტროლს მომხმარებლების ქმედუნარიანობაზე. 

ამავდროულად, ადმინისტრაცია ვარაუდობს, რომ მომხმარებლებისგან მიღებული 

ინფორმაცია სანდოა და მომხმარებელი ინახავს ამ ინფორმაციას. 

7.7. ადმინისტრაცია არ არის პასუხისმგებელი მომხმარებლის მონაცემების პირთა 

გარკვეული/განუსაზღვრელი წრისთვის გამჟღავნების შემთხვევაში, რაც მოხდა 

მომხმარებლის მიერ წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების დარღვევის შედეგად. 

 

8. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 

8.1. ეს შეთანხმება ძალაში შედის იმ მომენტიდან, როდესაც მომხმარებელი მიიღებს 

ხელშეკრულების პირობებს, რომელიც გამოიხატება ხელშეკრულების 3.1.2 პუნქტში 



 
 

 

მითითებული რომელიმე მოქმედების შესრულებით და მოქმედებს ქვემოთ ჩამოთვლილ 

მოვლენებს შორის უადრესად: 

8.1.1. ადმინისტრაციასა და რესტორანს შორის დადებული ხელშეკრულების ან/და 

შეთანხმების შეწყვეტა/გაუქმება ასევე რესტორნისთვის სისტემის ფუნქციებითა და 

შესაძლებლობებით სარგებლობის უფლების მინიჭების გაუქმება; 

8.1.2. ადმინისტრაციის მიერ ნებისმიერი მომხმარებლისთვის სისტემაზე სრული ან 

ნაწილობრივი წვდომის შეზღუდვა ხელშეკრულების 3.1.7 და 3.1.8 პუნქტების 

შესაბამისად; 

8.1.3. მომხმარებლის მიერ სისტემით სარგებლობის შეწყვეტა ხელშეკრულების 3.1.10 

პუნქტის შესაბამისად. 

 

9. დასკვნითი დებულებები 

9.1. ამ შეთანხმებაზე ვრცელდება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობა. 

9.2. წინამდებარე შეთანხმებით გათვალისწინებულ საკითხებზე ან მასთან დაკავშირებით 

დავების, პრეტენზიების და (ან) პრეტენზიების შემთხვევაში მხარეები იღებენ 

ვალდებულებას მიიღონ ყველა შესაძლო და გონივრული ზომა მათი მოლაპარაკების 

გზით გადასაჭრელად. 

9.3. ადმინისტრაციას უფლება აქვს გაუგზავნოს მომხმარებელს შეტყობინებები სისტემის 

გამოყენების შესახებ. შეტყობინება ადმინისტრაციის სახელით მიღებულად ითვლება 

მომხმარებლისთვის, თუ ის იგზავნება მომხმარებლის ტელეფონის ნომერზე და/ან 

მომხმარებლის ელ. ფოსტის მისამართზე ან განთავსდება სისტემაში. 

9.4. ადმინისტრაციას უფლება აქვს, თავისი შეხედულებისამებრ, ნებისმიერ დროს 

შეიტანოს ცვლილებები წინამდებარე ხელშეკრულებაში. შეთანხმების ცვლილება 

(ხელშეკრულების ახალი ვერსია) ხორციელდება მომხმარებლის მიერ ხელშეკრულების 

9.4 პუნქტით განსაზღვრული საბოლოო მოქმედებების შესრულებით, ან მომხმარებლის 

მიერ სისტემის გამოყენების გაგრძელებით. 

ხელშეკრულების ახალი ვერსია ძალაში შედის სისტემაში გამოქვეყნების მომენტიდან, 

თუ ხელშეკრულების ახალი ვერსიით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. 

იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელი არ ეთანხმება ხელშეკრულების ახალ ვერსიას, ის 

წყვეტს მოქმედებების შესრულებას სისტემის გამოსაყენებლად. 

 

10. ადმინისტრაციის დეტალები 

ადმინისტრაცია 

 

info@mayber.com 

www.mayber.com 

 


