REGULAMIN BONY UPOMINKOWE

1. Definicje: bon upominkowy, zwany dalej Bonem - bon na określony
zabieg/kosmetyk/pakiet zabiegów/określoną kwotę nabywany przez
Klienta gabinetu, zwanego dalej Zamawiającym, dla osoby trzeciej,
zwanej dalej Obdarowaną. Gabinet – Paparazzi laser&beauty, w której
nabywany i realizowany jest Bon.
2. Bon na wybraną kwotę lub o wartości 300, 500, 1000 oraz 2000 zł
zakupisz i odbierzesz w siedzibie Paparazzi laser & beauty ul.
Kryształowa 10/U1. Możesz również dokonać zakupu bonu przez naszą
stronę internetową www.paparazzi.clinic oraz przez portal moment.pl
gdzie zapłacisz dowolną formą płatności online np. BLIK. Zakupu bonu
dokonasz też telefonicznie lub mailowo kontaktując się z recepcją
Paparazzi laser& beauty. Na Twoją prośbę wyślemy go pod wskazane
dane wysyłkowe po wcześniejszym opłaceniu bonu przelewem (numer
firmowego konta bankowego 07 1140 1094 0000 4248 5600 1005).
3. Bon upoważnia do skorzystania z pełnej oferty zabiegowej naszej kliniki.
Nasi specjaliści z przyjemnością doradzą podczas bezpłatnej konsultacji
przedzabiegowej jaki zabieg będzie najlepiej dopasowany do potrzeb
obdarowanej osoby.
4. Bony upoważniają do skorzystania z usług/zakupu produktów zgodnie z
obowiązującym cennikiem.
5. Bon jest przypisany jednej osobie. Obdarowany zobowiązany jest do
wcześniejszej rezerwacji dogodnego terminu wizyty z podaniem numeru
Bonu.
6. Bon należy okazać przed skorzystaniem z zabiegu.
7. Termin realizacji bonu upływa po roku od daty zakupu.
8. Bonu nie można wymienić na gotówkę ani uzyskać zwrotu różnicy w
przypadku zdecydowania się na usługę tańszą niż zadeklarowana kwota.
9. W przypadku, gdy wartość usługi i/lub nabywanych preparatów
przekroczy wartość Bonu, Obdarowany dopłaca różnicę.
10.Jeżeli Bon obejmuje zabiegi, które z powodu istnienia przeciwwskazań
nie mogą zostać wykonane u Obdarowanego, istnieje możliwość ich
zamiany na inne o tej samej lub podobnej wartości.
11.Bony nie łączą się z promocjami i rabatami dostępnymi w Gabinecie.
12.Bon może zostać zrealizowany podczas kilku wizyt w Gabinecie.
13.Sposób pakowania Bonu oraz zawarte w nim dodatki (gratisy) zależą od
wartości Bonu.

14.W przypadku sytuacji nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyzje
podejmuje manager Gabinetu.
15.Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zakupu Bonów.
Zamawiający oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią akceptują go w
całości.

