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TÄHELEPANU: LUGEGE KÄESOLEVAD KASUTUSTINGIMUSED (“TINGIMUSED”)
HOOLIKALT LÄBI. NEED TINGIMUSED MOODUSTAVAD SIDUVA LEPINGU TEIE (“TEIE”) JA
FIRMA FRANCHISE WORLD HEADQUARTERS, LLC (“FWH”, “ME” VÕI “MEIE”) VAHEL.
NENDE TINGIMUSTEGA NÕUSTUMISEL KINNITATE ÜHTLASE, ET OLETE KURSIS JA
NÕUSTUTE MEIE ISIKUANDMETE KAITSE EESKIRJAGA, MIS ON KÄESOLEVA LEPINGU
OSA. MEIE ISIKUANDMETE KAITSE EESKIRJAS KIRJELDATAKSE, KUIDAS ME ANDMEID
KOGUME, KASUTAME JA JAGAME.
MEIE VEEBILEHED EI OLE MÕELDUD KASUTAMISEKS EGA SUUNATUD ALLA 18AASTASTELE ISIKUTELE.

1. Kasutustingimustega nõustumine - (Algusesse)
Me haldame veebilehti (“Veebilehed”), mis asuvad järgmisel aadressil: [link riigi Subway veebilehele]
serverites, mis asuvad Slovakkias, Subway International, B.V., (“SIBV”), Subway® tootemargi
frantsiisiandja, ning SFAFT, B.V., Subway® tootemargi reklaamija nimel.
VEEBILEHTEDELE PAIGUTATUD LEHEKÜLGI VÕI TEENUSEID VAADATES, SIRVIDES JA/VÕI
KASUTADES NÕUSTUTE TE KÄESOLEVATE TINGIMUSTEGA. TE NÕUSTUTE SAAMA
VAJALIKKE TEATEID (VAJADUSE KORRAL). TE KINNITATE, ET OLETE VÄHEMALT
KAHEKSATEIST (18) AASTAT VANA VÕI OMA RIIGI SEADUSTE KOHASELT TÄISEALINE. KUI
TE EI SOOVI END KÄESOLEVATE KASUTUSTINGIMUSTEGA SIDUDA, SIIS ÄRGE VEEBILEHTI
VAADAKE, SIRVIGE EGA KASUTAGE.
Me võime muuta Tingimusi oma äranägemisel. Muudetud Tingimused jõustuvad kohe nende
avaldamisel ja Veebilehe kasutamist jätkates nõustute te uute Tingimustega. Te olete kohustatud

hoidma end kursis kõikide muudatustega. Kui te uute Tingimustega ei nõustu, on teie ainus valik
Veebilehtede kasutamine lõpetada.
Kuigi me rakendame mõistlikke jõupingutusi täpse ja õigeaegse teabe avaldamiseks Subway®
tootemargi kohta Veebilehtedel, ei tohiks te eeldada, et avaldatud teave on alati ajakohane või et
Veebilehed sisaldavad kogu saadaval olevat asjakohast teavet.
Veebilehed võivad sisaldada Subway® restoranide asukohti, menüüde ja toitumise alast teavet,
toitlustamisteavet, kontaktandmeid, meid puudutavat teavet, sealhulgas ajalugu, uudiseid,
sotsiaalset vastutust ja korduvaid küsimusi, karjääriteavet ning Subway® frantsiisiteavet.
Veebilehtedel avaldatud menüüde või toitumise alane teave on ainult informatiivne ning eeldab, et
individuaalsed restoranid on täitnud koostisaineid puudutavaid nõudeid ja järginud meie
standardseid retsepte. Toitumisteave on koostanud registreeritud toitumisspetsialist, kasutades
toitumisalast analüüsi tunnustatud toiduainetetootjatelt, sõltumatutelt laboratooriumidelt ja USDA
standardsest toitainete andmebaasist. Toodud toitumisteabe aluseks on standardsed retseptid ja
tootesegud, kuid võib esineda väikesi kõrvalekaldeid sõltuvalt aastaajast, alternatiivse tarnija
kasutamisest, riigi piirkonnast ja/või väikestest erinevustest toodete koostamisel. Teatud toote- või
toitumisandmed ei pruugi kehtida kõikide restoranide korral. Kui teil on küsimusi toodete,
protseduuride või koostisainete kohta konkreetses restoranis, siis võtke ühendust vastava
restoraniga.
Kuigi me haldame Veebilehti, ei vastuta me Subway® restoranide tegevuse eest. Restorane omavad
ja haldavad sõltumatud frantsiisivõtjad. Iga restoran vastutab ainuisikuliselt ja sõltumatult oma
juriidiliste ja seadusest tulenevate kohustuste täitmise, kõikide teile menüüartiklite müümisega
seotud aspektide ja kõikide sellest restoranis töötamist puudutavate aspektide eest.
Veebilehed võivad sisaldada linke tööpakkumistele, mis on avaldatud meie või Subway® restoranide
poolt. Tööpakkumised, mis on avaldatud veebilehel www.mysubwaycareer.com , puudutavad ainult
vastavat restorani ja mitte meid või meie filiaale. See tähendab, et tööpakkumise avaldanud
restoran on ainuvastutav töönõuete kehtestamise, kõikide töölevõtmise otsuste ja kõikide muude
tööhõivega seotud aspektide eest oma tegevuses. Me ei saa koopiat mistahes avaldusest, mille te
esitate restoranile, mis on frantsiisivõtja. Me ei kontrolli, kas teid kutsutakse vestlusele või võetakse
tööle. Me ei kontrolli frantsiisivõtjate tööpoliitikat ja -praktikat. Meie, SIBV ega meie filiaalid ei võta
tööle sõltumatuid frantsiisivõtjaid. Kui teid võtab tööle restoran, mis on frantsiisivõtja, on teie
tööandja ainult vastav frantsiisivõtja, mitte meie, SIBV ega meie filiaalid.
Mistahes Veebisaitidel olev teave ei ole mõeldud frantsiisi müügipakkumisena või müügipakkumise
ettepanekuna. Sellel on ainult informatiivne eesmärk. Mistahes tõlgendusega seotud vastuolu või
erinevuse korral kehtib Subway® frantsiisi tutvustamise dokumendi (FDD) tekst.
Frantsiisipakkumine on ainult tutvustav. Frantsiisi müügipakkumine toimub ainult teile FDD
edastamisega vastavalt seadustele, mis reguleerivad frantsiisi müügi võimalusi.

2. Teavitamispraktikad ja suhtlus - (Algusesse)
Teie privaatsus on meie jaoks oluline. Me esitame isikuandmete kaitse eeskirja, milles selgitatakse
meie teavitamispraktikaid ja seda kuidas me võime teie isikuandmeid kasutada ja jagada. Välja
arvatud juhul, kui seadus nõuab täiendavat teadet või nõusolekut, nõustute te Veebilehtedel
avaldatud lehekülgi või teenuseid vaadates, sirvides ja/või kasutades meie isikuandmete kaitse
eeskirjaga ja oma isikuandmete kogumise, kasutamise ja avalikustamisega ning nende mistahes
esitamisega vastavalt meie isikuandmete kaitse eeskirjale. Klõpsake siia , et vaadata meie
isikuandmete kaitse eeskirja, mis moodustab osa käesolevast Lepingust.
Vastavalt meie isikuandmete kaitse eeskirjale võime me kasutada teie poolt meile edastatud
andmeid teiega suhtlemiseks. Teil on võimalik valida, kuidas me teiega suhtleme. Võite lasta saata

e-kirju või tekstisõnumeid e-posti aadressile või mobiiltelefoni numbrile, mille te meile edastate. Kui
te valite mistahes nimetatud suhtluse tüübi, siis mõistate ja olete nõus, et te saate meilt reklaami,
uudiseid ja teisi teateid.
Kui teil on Subway® konto, siis saate e-kirjade või SMS sõnumite saamisest loobuda, tehes oma
kontol vastavad valikud. Kui te olete varem nõustunud meilt uudiste ja pakkumiste e-kirju saama,
võite vajutada linki siin ja järgida juhiseid, et muuta teadete saamise seadeid.
Lisaks sellele võivad meie teated ise sisaldada nendest loobumise võimalust. Näiteks meie uudiste
ja pakkumiste e-kirjad sisaldavad nendest loobumise linki.
Te nõustute, et teil võib olla tarvis oma suhtluseelistusi iga suhtlusmeetodi osas eraldi hallata.
Näiteks kui te loobute turunduslike e-kirjade saamisest, võite endiselt saada turunduslikke
tekstisõnumeid, kui te olete nende saamisega nõustunud. Kuigi me püüame pakkuda teile
mugavaid meetodeid oma suhtluseelistuste haldamiseks, võib teil olla tarvis oma eelistusi iga
suhtlustüübi osas eraldi seadistada. Lisaks sellele, isegi juhul, kui te olete loobunud turunduslike ekirjade saamisest, mõistate te ja olete nõus, et me võime jätkata teile e-kirjade saatmist, mis
puudutavad teie tellimusi, mis on esitatud internetis või Subway® rakenduse kaudu, ning teie kontot.
Kui te saate teateid Subway® frantsiisivõtjalt, siis peate loobumiseks otse nende poole pöörduma.
Veebilehed võivad pakkuda teile võimalusi sisu edastamiseks kolmandate osapoolte
sotsiaalvõrgustike veebilehtede ja toodete kaudu. Igasugust kolmandate osapoolte
sotsiaalvõrgustike funktsioonide kasutamist reguleerivad vastava kolmanda osapoole veebilehe või
toote kasutustingimused, mitte käesolevad Tingimused, kui teile pole teatatud teisiti, millisel juhul
kehtivad vastavas teates märgitud tingimused.

3. Lapsed ja andmete kogumine - (Algusesse)
Veebilehed ei ole suunatud isikutele, kes on alla 18-aastased või teie jurisdiktsioonis kehtivast
seaduslikust täiseast nooremad; sellisel juhul tuleb käesolevad tingimused läbi vaadata koos
lapsevanema või hooldajaga, kes peab nende tingimustega nõustuma, et alaealine saaks meie
Veebilehti kasutada.
Kui alaealine või lapsevanem või hooldaja nende tingimustega ei nõustu, tuleb Veebilehtede
kasutamine viivitamatult lõpetada. Me ei luba teadlikult ühelgi alla 18-aastasel või alaealisel isikul
edastada meile enda kohta mistahes isikuandmeid (näiteks nimed, e-posti aadress ja
telefoninumber) interneti teel. Kui alaealine on meile edastanud isikuandmeid ilma lapsevanema
nõusolekuta, palume me lapsevanemal viivitamatult ühendust võtta meie isikuandmete kaitse
osakonnaga: privacy@subway.com. Me rakendame kõiki mõistlikke jõupingutusi, et kustutada kohe
alaealise isikuandmed meie serveritest ja registritest.

4. Omandiõigus - (Algusesse)
Kui pole märgitud teisiti, on kõik Veebilehtedel olevad materjalid kaitstud autoriõigustega,
pakendiõigustega, kaubamärkidega ja/või muude intellektuaalomandi õigustega, mis kuuluvad meile
või mille kasutamiseks on meil litsents. Subway® ja Subway® logo on registreeritud kaubamärgid ja
teenindusmärgid, mille omanik ja registreerija on Subway IP Inc. ja mille kasutamiseks on meil
litsents. Firma Subway IP Inc. märgid Veebilehtedel sisaldavad mitmeid märke, mille omanik või
haldaja on hetkel USA-s ja/või ühes või mitmes muus riigis Subway IP Inc. või selle litsentsisaajad.
Nende märkide ja nende märkidega seotud teadete kuvamine ei hõlma tingimata ammendavat
kogumit kõikidest firma Subway IP, Inc. või selle litsentsisaaja varalistest omandiõigustest kogu
maailmas ning Subway IP Inc. võib omada või hallata teisi varalisi õigusi ühes või mitmes riigis
väljaspool Ameerika Ühendriike. Kõik õigused, mida pole otseselt antud, on kaitstud. Tingimused ei
anna teile mingeid õigusi kaubamärkidele või teenindusmärkidele, mille omanik on Subway®
süsteem või mistahes Teenusepakkuja, nagu määratletud allpool punktis 8. Veebilehed võivad

lisaks sisaldada erinevaid kolmandate osapoolte nimesid, kaubamärke ja teenindusmärke, mis
kuuluvad nende vastavatele omanikele.
Me vastame teadetele väidetava autoriõiguse rikkumise kohta, mis vastavad protsessile, mis on
sätestatud dokumendis U.S. Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”). Kui te arvate, et
Veebilehtedel on teie autoriõigusi rikutud, võite edastada kirjaliku teate aadressile
DMCA@subway.com.

5. Kommentaarid - (Algusesse)
Meie Veebilehed võimaldavad teil postitada või saata meile kommentaare, küsimusi, komplimente ja
kaebusi (“Kommentaar”). Iga teie Kommentaar on vabatahtlik, mittekonfidentsiaalne ja tasuta.
Te nõustute, et olete ja püsite ainuisikuliselt vastutav iga oma Kommentaari sisu eest. Mistahes teie
postitatud või saadetud Kommentaaris ei tohi te:
a. Edastada mistahes teavet või kirjalikku, graafilist või fotograafilist materjali, mis on
ebaseaduslik, ähvardav, solvav, ahistav, ülekohtune, laimav, ebasünnis, pornograafiline,
halvustav, teise isiku privaatsust riivav, ründav, vihkav või rassiliselt, etniliselt või muul viisil
vastuvõetamatu;
b. Kahjustada või ähvardada kahjustada lapsi mistahes viisil;
c. Kehastada muud isikut või organisatsiooni või esitada ebakorrektseid või väärandmeid oma
identiteedi või staatuse kohta või oma seotuse kohta mõne isiku või organisatsiooniga;
võltsida päiseid või muuta muul viisil tunnuseid, et varjata mistahes Veebilehtede kaudu
edastatava materjali päritolu;
d. Edastada mistahes materjali, mis rikub mistahes patenti, kaubamärki, ärisaladust,
autoriõigust või muud intellektuaalomandi õigust, privaatsust, mainet või teisi mistahes
kolmanda osapoole õigusi;
e. Rikkuda tahtlikult või tahtmatult mistahes kehtivat seadust, määrust või statuuti ja mistahes
eeskirju, millel on seaduse jõud; või
f. “Jälitada" või muul viisil ahistada, ähvardada või rikkuda teiste õigusi; koguda, salvestada või
töödelda või püüda koguda, salvestada või töödelda kolmandate osapoolte isikuandmeid
ilma nende teadmise või nõusolekuta.
Me võtame endale õiguse, kuid mitte kohustuse, teha mistahes või kõike järgnevast loetelust: (a)
uurida väidet, et mistahes Veebilehtedele postitatud Kommentaar ei vasta Tingimustele, ning
otsustada oma äranägemisel mistahes Kommentaari eemaldada või nõuda selle eemaldamist; (b)
eemaldada mistahes Kommentaari, mis on solvav, seadusevastane või häiriv, või mis ei vasta muul
viisil Tingimustele; (c) peatada kasutaja juurdepääsu Veebilehtedele; (d) jälgida, muuta või
avalikustada mistahes Kommentaare Veebilehtedel; või (e) muuta või kustutada mistahes
Veebilehtedele postitatud sisu olenemata sellest, kas see sisu on vastuolus käesolevate
Tingimustega või mitte.
Subway® poliitika on mitte läbi vaadata omaalgatuslikult esitatud ideid. Kuigi me hindame seda, et
te pühendasite oma aega meie poole pöördumisele, ei saa me läbi vaadata ühtegi uut ideed, mis
pärineb väljastpoolt Subway® süsteemi.
Kui te saadate meile idee, loobute te otseselt kõikidest nõuetest meie ja meie filiaalide vastu, mis on
seotud meie poolt mistahes toote, kavandi, kontseptsiooni või muude materjalide kaalumise,
kasutamise või väljatöötamisega, mis on sarnased või identsed mistahes ideega, mille te meile
antud hetkel või edaspidi saadate. Te annate tootemargi intellektuaalomandi õiguse omanikule,
firmale Subway IP Inc. ja selle määratud isikutele alalise, tagasivõtmatu, tühistamatu, kasutustasuta
lihtlitsentsi mistahes idee kasutamiseks ilma mistahes tüüpi piiranguteta ja ilma mistahes makse või
muu mistahes tüüpi hüvitise kohustuseta või loa või teate kohustuseta teie või mistahes kolmanda
osapoole suhtes. See litsents sisaldab piiranguteta tagasivõtmatut õigust ideed reprodutseerida,
kasutada tuletamiseks, kombineerida teiste töödega, muuta, tõlkida, kopeerida ja levitada, näidata,

teostada ja/või litsentsida, ning kõiki sellega seotud õigusi Subway IP Inc. või selle määratud isikute
nimel kogu maailmas alaliselt, kõikides meediavormides, mis on praegu või tulevikus tuntud või
luuakse. Lisaks sellele garanteerite ja nõustute te, et mistahes ja kõikidest “moraalsetest õigustest”,
mis puudutavad mistahes autoriõigusega kaitstud materjale, on loobutud. Subway IP Inc. ei pea
käsitlema mistahes ideed konfidentsiaalsena.
Te kinnitate ja nõustute, et meie, meie filiaalid, Subway IP Inc. ja selle määratud isikud võivad ise
luua ideid, tooteid, kavandeid, kontseptsioone või muid materjale või hankida teistelt ideid, mis
võivad olla sarnased või identsed teie ideega. Käesolevaga loobute te kõikidest ja mistahes
endistest, praegustest ja/või tulevastest võimalikest nõuetest seoses asjaoluga, et meie, meie
filiaalide, Subway IP Inc. või selle määratud isikute poolt aktsepteeritud, läbi vaadatud ja/või
kasutatud mistahes ideed, tooted, kavandid, kontseptsioonid või muud materjalid on teie ideega
sarnased.

6. Veebilehtede sisu ja kasutamine - (Algusesse)
Veebilehtedel avaldatud sisu ei tohi kopeerida ega levitada, muuta, uuesti avaldada, üles laadida,
postitada või edastada mistahes muul viisil kui meie poolt lubatud. Kogu Veebilehel saadaval olev
sisu on varaline omand ja seda kaitsevad autoriõigused või muud õigused, ning käesoleva
dokumendi ühtegi sätet ei saa tõlgendada nii, nagu see annaks mistahes viisil, kaudselt, tõkendiga
või muul viisil üle mistahes intellektuaalomandi õiguse või selle ainukasutuse õiguse või muu õiguse
ja sellega seotud mistahes maineväärtuse õiguse. Te nõustute mitte looma Veebilehtede sisust
mistahes tüüpi tuletatud teoseid või kasutama nende sisu mistahes viisil.
Te nõustute, et Veebilehe sisu omavoliline kasutamine võib põhjustada meile pöördumatut kahju
ning et omavolilise kasutamise korral on meil õigus rakendada ettekirjutusi lisaks mistahes muudele
seadusest või omandiõigusest tulenevatele meetmetele.
Lubatud kasutus ja muud piirangud. Veebilehtede osas ei tohi te ise ega lubada kolmandatel
osapooltel teha järgmist:
a. Kasutada Veebilehti mistahes eesmärgil, mis on seadusevastane või käesolevate tingimuste
alusel keelatud;
b. Kustutada või muuta mistahes autoriõigusega, kaubamärgiga või muu õigusega kaitstud
teateid;
c. Üritada saada Veebilehtede, sealhulgas nende Sisu omandiõigust;
d. Kasutada, kopeerida, levitada, uuesti avaldada, kuvada, avalikustada, üles laadida, postitada
või edastada võrguteenuseid mistahes kaubanduslikul viisil;
e. Võrguteenuseid rentida, liisida, müüa, edasi litsentsida, laenata, tõlkida, ühendada,
kohandada, edasi või üle anda või neid kombineerida või liita mistahes teiste programmide
või teenustega;
f. Kasutada või püüda kasutada meie süsteeme, programme või andmeid, mis ei ole muudetud
avalikuks kasutamiseks kättesaadavaks;
g. Rikkuda kasutamisel Veebilehtede mistahes tehnilisi piiranguid, kasutada mistahes vahendit
funktsioonide aktiveerimiseks, mis on Veebilehtedel desaktiveeritud, pöördtransleerida,
dekompileerida, pöördprojekteerida, kopeerida lähte- või objektkoodi vormingut, või luua
tuletatud teoseid võrguteenuste põhjal;
h. Teostada või üritada teostada mistahes tegevusi, mis häiriksid Veebilehtede nõuetekohast
tööd, takistada teistel kasutajatel Veebilehtedele pääsemist või nende kasutamist, või
tekitada põhjendamatu või ebaproportsionaalselt suure koormuse meie taristule;
i. Edastada, osutada, eksportida või reeksportida võrguteenuseid, rikkudes embargot,
kaubandussanktsioone või muid tehnoloogia kontrolli või ekspordi alaseid seadusi ja
eeskirju; lisaks sellele kinnitate ja garanteerite te, et te (i) ei asu riigis, mille suhtes on USA
valitsus kehtestanud embargo, või mille USA valitsus on määratlenud “terrorismi toetava”

riigina; või (ii) ei ole kantud ühtegi USA valitsuse koostatud keelatud või piiratud osapoolte
nimekirja;
j. Kasutada või käivitada mistahes volitamata tehnoloogiat või automaatset süsteemi
võrguteenustele juurdepääsuks või võrguteenuste sisu ekstraktimiseks, sealhulgas
piiranguteta ämblikke, roboteid, andmekoorijaid või vallaslugejaid;
k. Üritada Veebilehti või meie teenuseid desaktiveerida, kahjustada, üle koormata, rikkuda või
neile omavolilist juurdepääsu saada;
l. Kasutada Veebilehti viisil, mis pole käesolevate Tingimuste kohaselt lubatud.

7. Lingid - (Algusesse)
Veebilehed võivad sisaldada teie mugavuse ja teavitamise eesmärgil linke teistele veebilehtedele.
Me ei oma kontrolli nende veebilehtede või nende isikuandmete kaitse praktikate üle, mis võivad
meie omadest erineda. Meie isikuandmete kaitse eeskiri ei puuduta kolmandate osapoolte
veebilehti. Me ei esita kinnitusi ega mistahes avaldusi kolmandate isikute veebilehtede suhtes. Kui te
otsustate edastada oma isikuandmeid kolmanda osapoole veebilehele, siis peate arvestama, et
meie isikuandmete kaitse eeskiri ei hõlma seda, kuidas nad teie isikuandmeid kasutavad. Me
soovitame teil tutvuda eelnevalt iga veebilehe isikuandmete kaitse praktikatega, kuhu te
isikuandmeid edastate. Mõned kolmandad osapooled võivad isikuandmeid koguda ja meiega
jagada, kuid sellisel juhul reguleerib sellist jagamist kolmanda osapoole isikuandmete kaitse poliitika,
mitte meie isikuandmete kaitse eeskiri.

8. Teenusepakkujad - (Algusesse)
Me kasutame teenusepakkujaid, et pakkuda teile Veebilehtede erinevaid aspekte.
Teenusepakkujate hulka kuuluvad piiranguteta Beast Lab Agency, Value Pay Services LLC,
Paydiant Inc., PLXIS LLC, CashStar, Inc. ja Google (“Teenusepakkujad”). Meie Veebilehti toetavad
teenused, mida pakub Google. Te nõustute järgima kõiki tingimusi ja teateid, mida Google võib
edastada, sealhulgas piiranguteta neid, mis on toodud järgmistel linkidel:
http://maps.google.com/help/terms_maps.html
http://www.maps.google.com/help/legalnotices_maps.html
http://www.google.com/enterprise/earthmaps/legal/us/gme_aup.html

9. Vastutusest loobumine - (Algusesse)
KUI POLE OTSESELT SÄTESTATUD TEISITI KÕIKIDE TOODETE OSAS, PAKUTAKSE
VEEBILEHTEDEL KOGU SISU, MATERJALE, INFORMATSIOONI JA TEENUSEID
"OLEMASOLEVA SEISU" JA “SAADAVALOLEKU” ALUSEL ILMA MISTAHES TINGIMUSTETA VÕI
MISTAHES TÜÜPI OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA. ME EI ESITA MISTAHES OTSESEID
EGA KAUDSEID AVALDUSI, SEALHULGAS PIIRANGUTETA MINGEID KAUDSEID GARANTIISID
TURUSTATAVUSE VÕI KONKREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE KOHTA. ME EI
GARANTEERI, ET VEEBILEHTEDEL SISALDUVAD FUNKTSIOONID ON KATKEMATUD VÕI
VIGADETA, ET VEEBILEHED VÕI NENDE SERVERID EI SISALDA VIIRUSI VÕI MUID
KAHJULIKKE KOMPONENTE, VÕI ET DEFEKTID PARANDATAKSE ISEGI JUHUL, KUI ME
OLEME NEIST TEADLIKUD.
Me ei garanteeri ega taga, et Veebilehed, failid või mistahes tüüpi või mistahes allikast pärinev
tarkvara, mis on saadaval allalaadimiseks Veebilehtede kaudu, ei sisalda viirusi, ussviirusi, Trooja
hobuseid või muid koode või defekte, millel on kahjustavad või hävitavad omadused.
Välja arvatud juhtudel, mida võidakse kirjeldada eraldi, on kõik Veebilehtede materjalid muudetud
kättesaadavaks ainult teabe esitamiseks Subway® restoranide kohta. Kui te kasutate Veebilehti
muudest asukohtadest, siis vastutate te kõikide kehtivate seaduste täitmise eest.

11. Üleandmise keeld - (Algusesse)
Te ei tohi mistahes viisil üle ega edasi anda oma käesolevatest Tingimustest tulenevaid mistahes
õigusi või kohustusi. Igasugune selline üle- või edasiandmine loetakse kehtetuks.

12. Eraldatavus - (Algusesse)
Kui käesolevate Tingimuste mistahes säte või mistahes sellise sätte kohaldamine mistahes isiku või
asjaolu suhtes loetakse kehtetuks, ebaseaduslikuks või jõustamatuks mistahes põhjusel, ei mõjuta
see käesolevate Tingimuste ülejäänud sätteid ega selliste sätete kohaldamist teiste isikute või
asjaolude suhtes. Kui kohus leiab sellise sätte kehtetu, ebaseadusliku või jõustamatu olevat,
püütakse maksimaalses võimalikus ulatuses seda sätet muuta ja tõlgendada nii, et see oleks kehtiv
ja jõustatav kõikide isikute või organisatsioonide suhtes, ning tagada maksimaalne võimalik kaitse
isikutele, kellel on selleks õigus vastava kehtivuse, seaduslikkuse ja jõustatavuse korral.

13. Mitteloobumine - (Algusesse)
Kui me ei nõua või ei kehtesta ranget vastavust käesolevate Tingimuste mistahes sättega, ei loeta
seda mistahes sättest või õigusest loobumiseks.

14. Pealkirjad - (Algusesse)
Käesolevates Tingimustes on pealkirjad toodud ainult mugavuse huvides. Käesolevate Tingimuste
tõlgendamisel või selgitamisel tuleb sellised pealkirjad jätta tähele panemata.

15. Terviklik kokkulepe - (Algusesse)
Käesolevad Tingimused ja isikuandmete kaitse eeskiri, mis asub siin, moodustavad tervikliku
kokkuleppe teie ja meie vahel, mis puudutab teie poolt Veebilehtede kasutamist.

