lase r & be au t y

ZASADY KORZYSTANIA Z PROMOCJI I BONÓW ZNIŻKOWYCH
W PAPARAZZI LASER&BEAUTY
1. Klient zobowiązany jest przed przystąpieniem do zabiegu do poinformowania recepcji salonu, z jakiej promocji
chce skorzystać oraz przedstawić uprawniający do takowej zniżki: karnet, sms, mail, bon, ulotkę, voucher.
2. Zniżki i promocje nie łączą się ze sobą. Klient zawsze wybiera promocję, która jest dla niego najbardziej korzystna
na daną usługę.
3. Jeśli Klient nie poinformuje przed przystąpieniem do wykonania usługi, z jakiej promocji chce skorzystać, a uczyni
to po wykonanej usłudze, rabat lub zniżka nie zostanie przyznana.
4. Każda promocja, karnet, bon, voucher ma wpisaną datę, do kiedy można go wykorzystać. Po tym terminie staje
się nieważny.

ZASADY KORZYSTANIA Z PAKIETÓW ZABIEGOWYCH W PAPARAZZI LASER&BEAUTY
ZASADY OGÓLNE
1. W Recepcji salonu można wykupić Pakiety na niektóre zabiegi kosmetyczne oferowane w Paparazzi laser& beauty.
2. Wykaz zabiegów pakietowych oraz Cennik Pakietów dostępny jest w recepcji salonu lub na stronie
internetowej paparazzi.clinic.
3. Terminy:
Korzystający - właściciel wykupionego Pakietu na zabiegi w Paparazzi laser&beauty
Pakiet - uprawnia osobę, która wykupiła jednorazowo kilka zabiegów do otrzymania usługi wpromocyjnej cenie
oraz do korzystania z zabiegów na warunkach określonych w tym Regulaminie.
Pracownik - osoba zatrudniona w Paparazzi laser&beauty na stanowisku Recepcjonistki lub Kosmetologa.
4. Pakiet jest własnością osoby, która go wykupiła. Tylko i wyłącznie korzystający może realizować zabiegi w ramach
Pakietu.
5. Każdy Pakiet ma określony termin ważności i Pakiet należy zrealizować najpóźniej do tej daty.
6. Paparazzi laser&beauty zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu po upływie terminu ważności
Pakietu.
7. Korzystający otrzyma drogą mailową na wskazany w karcie klienta adres mailowy: wykupiony Pakiet jako
potwierdzenie zakupu Pakietu, zasady korzystania z zakupionego Pakietu oraz jego termin ważności.

8. Korzystający ma prawo do przekazania własności Pakietu osobie trzeciej lub wydłużenia terminu ważności Pakietu
tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzedniej zgodzie Managera Paparazzi laser&beauty. W tej sytuacji należy
zgłosić taką prośbę osobiście lub telefonicznie jak najszybciej, nie później niż przed upływem terminu ważności
Pakietu.
9. Paparazzi laser&beauty nie przyjmuje zwrotów Pakietów, nie zwraca kosztów niewykonanych zabiegów oraz nie
wymienia Pakietów na gotówkę ani na żadne inne zabiegi.
10.Wykupiony Pakiet można zrealizować tylko i wyłącznie na tą lub tę par ę ciała, które Korzystający określi przy
zakupie Pakietu i nie można wykorzystać zabiegów z Pakietu na inne par e ciała.
11.Korzystający z Pakietu zobowiązany jest do informowania o wszelkich zmianach zachodzących między zabiegami,
które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i skuteczność zabiegu (pojawiających się przeciwwskazaniach).
12.Pracownik ma prawo odmówić wykonania zabiegu, jeśli uzna, że jest do tego jakiekolwiek przeciwwskazanie.
Paparazzi laser&beauty zastrzega sobie prawo do uznania w powyższej sytuacji zabiegu jako zrealizowanego bez
możliwości zwrotu pieniędzy, jeśli uzna, że Korzystający z Pakietu dokonał rezerwacji terminu realizacji Pakietu,
mając świadomość występującego przeciwwskazania. Korzystający, w każdej chwili może skorzystać z bezpłatnej
konsultacji telefonicznej lub osobistej w celu wery kacji ewentualnych przeciwwskazań.

ZASADY SZCZEGÓŁOWE
PAKIETY NA ZABIEGI DEPILACJI LASEROWEJ.
1. Paparazzi laser&beauty oferuje możliwość nabycia pakietów usług Pakiet 5 szt i Pakiet 8 szt na małą, średnią
i dużą par ę ciała.
2. Łączna liczba zabiegów wykonanych w ramach jednego Pakietu wynosi maksymalnie 5 w „Pakiecie 5 szt”
oraz maksymalnie 8 zabiegów w „Pakiecie 8 szt”.
3. Pakiet można wykupić na małą par ę ciała, do której zalicza się: górna warga, broda, baki, linia biała brzucha,
brodawki sutkowe, okolica między brwiami, stopy z palcami, dłonie z palcami średnią par ę: policzki, kark, stopy,
bikini podstawowe, szyja, pachy lub dużą par ę ciała, do której zalicza się: cała twarz, bikini całkowite ze szparą
pośladkową, uda, łydki z kolanami, pośladki, brzuch, plecy, klatka piersiowa, przedramiona, ramiona.
4. W ramach nabycia Pakietu, Korzystający nabywa prawo do korzystania z usług Paparazzi laser&beauty przez okres
12 (dwunastu) miesięcy w „Pakiecie 5 szt” oraz 24 (dwudziestu czterech) miesięcy w „Pakiecie 8 szt” liczonym od
dnia wykonania pierwszego zabiegu wchodzącego w skład Pakietu.
5. Paparazzi laser&beauty zastrzega jednak, że zabiegi wykonywane w ramach Pakietu są realizowane cyklicznie, nie
częściej niż co 4 (cztery) tygodnie – w zależności od indywidualnych predyspozycji Klienta w stosunku do działania
lasera.
6. Dostępne w ofercie Pakiety nie określają minimalnej liczby zabiegów.
7. Mając na uwadze fakt, iż działanie lasera jest zależne od indywidualnych predyspozycji każdego Klienta i zależy
m.in. od budowy owłosienia oraz fazy cyklu wzrostu włosa, Paparazzi laser&beauty w ramach Pakietu nie
gwarantuje pełnego efektu depilacji – powyższe obejmuje wyłącznie świadczenie usług wykupionych w ramach
Pakietu na warunkach określonych w Pakiecie.
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8. Paparazzi laser&beauty zastrzega sobie prawo do wyznaczania terminów zabiegów Korzystającemu kierując się
kwali kacjami i profesjonalną wiedzą Pracownika, mając na celu jak najbardziej efektywne i skuteczne wykonanie
zabiegu.

PAKIETY ENDERMOLOGIA
1. Oferujemy Pakiety na 8 lub 15 zabiegów modelowania ciała.
2. Przy zakupie pierwszego dowolnego pakietu, korzystający otrzyma gra sowo strój Endermowear
o wartości 99 zł.
3. Pakiety są ważne przez: 8 zabiegów 4 miesiące, 15 zabiegów przez 6 miesięcy.

PAKIETY ACCENT PRIME
1. Oferujemy Pakiety na 4 zabiegi modelowania ciała.
2. Pakiety są ważne przez 6 miesięcy od dnia pierwszego zabiegu z zastrzeżeniem, że pierwszy zabieg musi
odbyć się w terminie 30 dni od wykupienia pakietu.

PAKIETY DERMAPEN 4.0
1. Oferujemy pakiety na 3 zabiegi Dermapen 4.0.
2. Pakiety 3 zabiegów należy zrealizować w terminie 6 miesięcy liczone od pierwszego zabiegu, przy czym
pierwszy zabieg musi odbyć się w terminie 30 dni od wykupienia pakietu.

PAKIETY PEELING CHEMICZNY RETISES CT
1. Oferujemy Pakiet 3 zabiegi Re ses CT Yellow Peel.
2. Pakiety 3 zabiegów należy zrealizować w terminie 6 miesięcy liczone od pierwszego zabiegu, przy czym
pierwszy zabieg musi odbyć się w terminie 30 dni od wykupieni.

tel. 505-114-000
recepcja@paparazzi.clinic

ul. Kryształowa 10 lok.
1
20-582 Lublin

www.paparazzi.clinic
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