
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ 

Σας καλωσορίζουμε στις on-line κρατήσεις του www.allinchania.gr. 

Μέσω της on-line πλατοφόρμας, ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας μπορεί να 

πραγματοποιήσει δωρεάν ηλεκτρονικές κρατήσεις στις συμβεβλημένες επιχειρήσεις 

απολαμβάνοντας προνομιακές εκπτώσεις, υπό τους όρους που περιγράφονται παρακάτω. 

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους, διότι η περαιτέρω χρήση συνεπάγεται τη 

ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών. 

 

ΕΝΝΟΙΕΣ-ΟΡΙΣΜΟΙ / ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

allinchania.gr: Ο δικτυακός τόπος με ηλεκτρονική διεύθυνση www.allinchania.gr, ο οποίος 

αποτελεί και πλατφόρμα πραγματοποίησης Ηλεκτρονικών Κρατήσεων σε συμβεβλημένες με το 

allinchania.gr επιχειρήσεις, που συνοδεύονται με προνομιακές εκπτώσεις. 

Ηλεκτρονική κράτηση (ή online κράτηση): Η επιτυχημένη ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής 

διαδικασίας κράτησης στην Ιστοσελίδα από ένα χρήστη, η οποία συνεπάγεται την πραγματοποίηση 

κράτησης ενός ή περισσότερων τραπεζιών στο εστιατόριο επιλογής του χρήστη και η οποία 

συνοδεύεται από προνομιακή έκπτωση. Οι ηλεκτρονικές κρατήσεις προσφέρονται ΔΩΡΕΑΝ. 

Δικαιούχος κράτησης: Ο δικαιούχος της κράτησης, ο οποίος καθορίζεται από το χρήστη 

κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής  κράτησης με παροχή του ονοματεπωνύμου του. Ο δικαιούχος 

δύναται να είναι και ο ίδιος ο χρήστης εφόσον ο τελευταίος δηλώσει το δικό του ονοματεπώνυμο. 

Ημερομηνία Κράτησης/Ώρα Κράτησης/Αριθμός ατόμων Κράτησης: Κάθε κράτηση ισχύει 

για συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα προσέλευσης και για συγκεκριμένο αριθμό ατόμων. Το 

αίτημα κράτησης θα πρέπει να έχει αποσταλεί τουλάχιστον 24 ώρες πριν την ημερομηνία 

προσέλευσης στο εστιατόριο και εφ' όσον υπάρχει διαθεσιμότητα. Βάσει της συμφωνίας του 

allinchania με το εστιατόριο, ο αριθμός ατόμων της κράτησης αντιστοιχείται σε συγκεκριμένο 

αριθμό τραπεζιών που δεσμεύονται για τον Δικαιούχο για την ημερομηνία και ώρα κράτησης. 

Άτομα κράτησης: Οποιοδήποτε άτομο που ανήκει στον δηλωμένο αριθμό ατόμων της 

κράτησης και επισκέπτεται στο πλαίσιο αυτό το εστιατόριο προκειμένου να γίνει αποδέκτης των 

προϊόντων/ή των υπηρεσιών του εστιατορίου βάσει των όρων και των προϋποθέσεων της 

κράτησης. 

Προσέλευση/Ολοκλήρωση κράτησης: Κατά την προσέλευση του Δικαιούχου την 

ημερομηνία και *ώρα κράτησης στο εστιατόριο, ο δικαιούχος υποχρεούται να αναφέρει το 

Ονοματεπώνυμό του, καθώς και ότι έχει προηγηθεί κράτηση μέσω του allinchania, προκειμένου να 

δεχθεί τα προϊόντα/υπηρεσίες/προνομιακές εκπτώσεις που αντιστοιχούν στην κράτηση. 

*Η αναμονή  κράτησης  ισχύει για 30 λεπτά καθυστέρησης  από την αρχική επιλογής σας. 

Αλλαγή/Ακύρωση κράτησης : Για την αλλαγή η ακύρωση της κράτηση σας  ενημερώνεται 

απευθείας  την επιχείρηση τηλεφωνικά.   

 

 

 

http://www.allinchania.gr/
http://www.allinchania.gr/


ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Το allinchania αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφάλειας των Προσωπικών Δεδομένων 

καθώς και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με σύγχρονες και 

προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια για το χρήστη. 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

Το allinchania δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών για την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται 

από τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις κατά την εκτέλεση της  παραγγελίας τους. Υπό οποιεσδήποτε 

συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας.  

Το allinchania δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής  ζημία υποστεί ο χρήστης η και η 

επιχείρηση  από τη χρήση της online κράτησης στην οποία προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και 

με τη γνώση των όρων του παρόντος. 

Το allinchania δεν ευθύνεται για το αν ο Δικαιούχος της  κράτησής δεν προσέλθει στην επιχείρηση 

την προεγγραφόμενη ώρα η και μη εμφάνισης του.   

Επισημαίνεται ότι το allinchania δε φέρει ουδεμία ευθύνη για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που 

προωθούνται μέσω της ηλεκτρονικής κράτησης, για τα οποία αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι του 

δικαιούχου είναι το εκάστοτε εστιατόριο. 

 


