PODGÓRSKI DOM URODY
30-551 Kraków, ul. Limanowskiego 11

REGULAMIN
Sprzedaży i realizacji pakietów zabiegowych
Podgórskiego Domu Urody S.C.

Definicje
1. Pakiety zabiegowe upoważniają do skorzystania z usług w Podgórskim Domu Urody
zgodnie sezonową promocją lub z obowiązującym cennikiem i wartością wg oferty
dostępnej na stronie internetowej www.podgorskidomurody.pl
2. Pakiety zabiegów nie obejmują towarów oferowanych w sprzedaży detalicznej.
3. Posiadacz pakietów zabiegowych jest uprawniony do ich wykorzystania wyłącznie
w terminie 6 miesięcy od dnia jego sprzedaży. Niewykorzystanie pakietu zabiegów
w okresie 6 miesięcy jest równoznaczne z utratą ważności i nie stanowi podstawy do
wystąpienia jego posiadacza wobec Podgórskiego Domu Urody z jakimkolwiek
roszczeniami w tym zakresie.
Terminy obowiązywania pakietów zabiegowych
1. Terminy wykorzystania wykupionych pakietów zabiegowych należy uzgodnić z Recepcją
Podgórskiego Domu Urody osobiście lub telefonicznie.
2. Wykupione w Podgórskim Domu Urody pakiety zabiegowe są ważne do 6 miesięcy od
momentu wykupienia.
Zasady Sprzedaży i realizacji pakietów zabiegowych
1. Pakiet zabiegów nie może zostać udostępniony innej osobie.
2. Ceny zabiegów w ramach każdego z pakietów ustalane są na podstawie cennika
Podgórskiego Domu Urody i nie łączą się z innymi promocjami.
3. Pakiety zabiegów nie obejmują ofert promocyjnych chyba, że w regulaminie oferty
promocyjnej wskazano inaczej.
4. Zabiegi realizowane są wyłącznie w godzinach otwarcia Podgórskiego Domu Urody,
zgodnie
z
informacją
zawartą
na
stronie
internetowej
https://www.podgorskidomurody.pl
5. Istnieje możliwość dopłaty do zakupionego wcześniej pakietu w celu poszerzenia
zakresu usług .
6. Wykupiony pakiet zabiegów w Podgórskim Domu Urody nie może zostać zamieniony na
gotówkę, zarówno w całości jak i częściowo.
7. Czas rozpoczęcia realizacji zabiegów w pakiecie rozpoczyna się w momencie zakupu
pakietu i kończy się maksymalnie 6 miesięcy od dnia jego sprzedaży.
8. Wykupiony pakiet zabiegów nie podlega zwrotowi.
9. Zabiegi zawarte w pakiecie nie mogą być zamienione na inne usługi w tej samej cenie.
10. W przypadku sytuacji nieujętych w niniejszym Regulaminie decyzję podejmuje
Podgórski Dom Urody.
11. Integralną częścią zakupu pakietu zabiegów jest niniejszy Regulamin, który na
życzenie jest udostępniany w recepcji Podgórskiego Domu Urody S.C.. Podczas składania
zamówienia Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości.

