Salon Hello Gorgeous
Ul. Łączności 1G lok. A1
05-552 Łazy/ Magdalenka
Tel. +48 603 333 473
www.hellogorgeous.pl
salon@hellogorgeous.pl

Magdalenka, dnia 12.03.2018 r.

REGULAMIN BONÓW UPOMINKOWYCH

Regulamin określa prawa i obowiązki posiadacza Bonu Upominkowego oraz zasady
otrzymywania i korzystania z Bonu Upominkowego.
1. Salon Hello Gorgeous posiada w swojej ofercie Bony Upominkowe.
2. Bon Upominkowy – oryginalny, wystawiony i zarejestrowany w salonie kupon o
określonej wartości, uprawniający do wymiany na usługi świadczone w salonie, o takiej
samej wartości. Uprawnia do skorzystania bądź z konkretnego zabiegu, bądź w ramach
konkretnej kwoty. Nazwa zabiegu lub kwota może zostać określona w treści Bonu
Upominkowego.
3. Każdy Bon Upominkowy posiada swój unikalny numer. Nie ma możliwości zmiany
numeru, jest on podstawą do określenia ważności oraz warunków korzystania z Bonu
Upominkowego. Wszystkie Bony Upominkowe są ewidencjonowane.
4. Cena zakupionych zabiegów przy użyciu Bonu Upominkowego liczona jest od kwoty
cennikowej brutto, obowiązującej w Salonie w dniu realizacji Bonu.
5. Bon Upominkowy nie uprawnia do zakupu kosmetyków.
6. Bon Upominkowy można nabyć osobiście w salonie Hello Gorgeous lub zamówić drogą
telefoniczną pod nr +48 603 333 473 lub przez e-mail: salon@hellogorgeous.pl
7. Bon Upominkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne.
8. W celu realizacji Bonu Upominkowego wymagana jest uprzednia rezerwacja terminu
wizyty w salonie. W przypadku umawiania się na zabieg, należy poinformować o
zamiarze wykorzystania Bonu Upominkowego.
9. Podstawą do wykonania usługi jest okazanie Bonu Upominkowego przed zabiegiem.
10. Każdy Klient realizujący Bon Upominkowy oświadcza, że zapoznał się z jego
Regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.
11. Salon gwarantuje możliwość realizacji Bonu Upominkowego w czasie godzin pracy
salonu, w ramach dostępnych terminów.
12. Data ważności Bonu Upominkowego wskazana jest w jego treści.
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13. W przypadku niewykorzystania Bonu Upominkowego do dnia określonego w jego treści,
jako data ważności, kupującemu lub posiadaczowi nie przysługuje zwrot środków
pieniężnych.
14. W razie braku anulowania rezerwacji drogą telefoniczną lub osobiście na 24h przed
umówioną wizytą, Bon Upominkowy uznany zostaje za zrealizowany.
15. Osoby realizujące Bon Upominkowy podlegają zasadom wynikającym z niniejszego
regulaminu, tak samo jak pozostali Klienci.
16. Posiadaczowi Bonu Upominkowego nie przysługuje prawo wydania reszty, w sytuacji
gdy wartość usług jest niższa niż wartość Bonu Upominkowego.
17. Posiadacz Bonu Upominkowego jest zobowiązany do dopłaty różnicy w przypadku, gdy
wartość świadczonej usługi jest wyższa, niż wartość Bonu upominkowego.
18. Salon Hello Gorgeous nie ponosi odpowiedzialności za niedopuszczenie Klienta do
wykonania wybranego zabiegu, w przypadku stwierdzenia przez personel
przeciwwskazań do poddania Klienta takiemu zabiegowi. W takim przypadku strony
uzgodnią wspólnie inny rodzaj zabiegu.
19. Salon Hello Gorgoeus nie ponosi odpowiedzialności za utratę Bonu Upominkowego.
20. Niniejszy Regulamin jest dostępny w salonie Hello Gorgeous oraz na stronie
internetowej www.hellogorgeous.pl
21. Salon Hello Gorgeous zastrzega sobie prawo do zmiany i korekt niniejszego
Regulaminu.
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