Regulamin sprzedaży i realizacji Bonów wydawanych przez
Kobieteria Salon Kosmetyczny:
Definicje:
Bon zwany dalej “Bonem” - na określone usługi nabywany przez klienta
Salonu, zwanego dalej Nabywcą i Użytkownikiem.
Salon - placówka Kobieteria Salon Kosmetyczny, w której nabywany i
realizowany jest Bon.
1. Salon zobowiązuje się do przekazania Bonu Nabywcy (na miejscu w
Salonie, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty elektronicznej) i do
przyjmowania go do realizacji w Salonie Kosmetycznym Kobieteria w
placówce pod adresem, 31-302 Kraków, ul. Pod Fortem 2 F.
2. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty za Bon w kwocie równej wartości
nominalnej Bonu.
3. Nabywca może powielić ilość usług podczas zakupu Bonu.
4. Użytkownik zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji dogodnego
terminu wizyty osobiście, telefonicznie (tel. 604315747), e-mail:
kobieteria@onet.pl lub on-line: https:// www.moment.pl/kobieteria-salonkosmetyczny.
5. Bon należy okazać przed skorzystaniem z usług.
6. Bon ważny jest 3 miesiące od dnia zakupu.
7. Bon nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę.
8. Salon przyjmuje do realizacji wyłącznie Bony które są nieuszkodzone,
posiadają datę ważności pieczęć Wydawcy i podpis Wydawcy.

9. W przypadku gdy wartość wykonanych usług przekroczy wartość bonu,
Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą
płatniczą lub kartą kredytową.
10. W przypadku gdy wartość usługi wymienionych usług jest niższa
Salon nie jest zobowiązany do zwrotu różnicy.
11. W przypadku nieodwołania wizyty min. 48 godzin przed umówionym terminem,
wizyta zostaje uznana za zrealizowaną co jest jednoznaczne z rozliczeniem Bonu
jako zrealizowany.

12. Bon może być wykorzystany jedynie przez Użytkownika wskazanego
na Bonie.
13. Bon należy zrealizować podczas jednej wizyty w Salonie.
14. Realizacja Bonu możliwa jest jedynie po przedstawieniu Bonu.
15. Nie ma możliwości zamiany usług objętych Bonem na gotówkę lub
kosmetyki.
16. Istnieje możliwość zmiany usług wymienionych w Bonie na inne o tej
samej lub wyższej wartości, w przypadku wymiany na usługi o wyższej
wartości Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką,
kartą płatniczą lub kartą kredytową.
17. Salon ma prawo odmówić zrealizowania bonu gdy: upłynął termin
ważności Bonu lub uszkodzenia Bonu uniemożliwiają odczytanie danych
zapisanych na Bonie.
18. Salon nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub zniszczenie
Bonu po jego przekazaniu Nabywcy.
19. Nabywcy i Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w
stosunku do Salonu z tytułu utraty (w tym również kradzieży) lub
zniszczenia Bonu.
20. Nabywca w chwili zakupu Bonu otrzymuje paragon.

21. Wszelkie reklamacje związane z zakupem usługi przy użyciu Bonu
będą rozpatrywane przez Salon na wniosek Nabywcy lub Użytkownika, po
złożeniu pisemnej reklamacji.
22. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zakupu Bonu. Podczas
dokonania zakupu i przed realizacją Bonu, Nabywca i Użytkownik
oświadczają, iż zapoznali się z jego treścią w całości i akceptują go w
całości.
23. Użytkownik poprzez realizację Bonu potwierdza zlecenie dokonania
jego użycia, w zakresie określonym w Regulaminie.
24. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej
Salonu pod adresem www.kobieteriasalonkosmetyczny.pl oraz w recepcji
Salonu. Salon ma obowiązek udostępnienia Regulaminu Nabywcy i/lub
Użytkownikowi na każde jego żądanie.
25. Salon zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu pod warunkiem,
że nie naruszy to już nabytych praw Nabywców i/lub Użytkowników.
Wszelkie zmiany będą na bieżąco aktualizowane i udostępniane na
stronie Salonu oraz w recepcji Salonu.
26. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem
zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

