
REGULAMIN REALIZACJI WYKUPIENIA SERII ZABIEGÓW W SALONIE 
SAFARI MASSAGE AND WELLNESS W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH  

 Regulamin określa zasady otrzymywania i korzystania z wykupionych pakietów w salonie Safari Massage and
Wellness przy ul. Rozwojowej 12 C w Siemianowicach  Śląskich 
 Wykupiony pakiet posiada unikalny numer identyfikacyjny wygenerowany w wyniku złożenia przez      klienta
zamówienia na realizacje usługi świadczonej przez salon Safari Massage and Wellness 
 Warunkiem zrealizowania wykupionego pakietu jest jednorazowe opłacenie całej serii zabiegów w pełnej
wysokości świadczenia oferowanego przez Safari Massage and Wellness oraz akceptacja niniejszego regulaminu

 Warunkiem skorzystania z wykupionego pakietu jest uprzednia rezerwacja przez klienta terminu wykonania
usługi
 Zmiany zabiegowe ( rodzaj zabiegu, czas trwania ) w rezerwacji mogą być dokonane do 48 h przed planowaną
wiztyą
 W przypadku zmiany planów klienta, zabieg można odwołać najpóźniej 24 h przed jego zaplanowanym
terminem
 Jeżeli klient nie odwoła wizyty na 24 h przed lub nie stawi na wizytę, zabieg zostanie odjęty z puli pakietu i
będzie traktowany jako zrealizowany 
 Spóźnienie się jest równoznaczne ze skróceniem czasu zabiegu, z zastrzeżeniem do odmówienia wykonania
zabiegu, jeśli czas jaki pozostał klientowi uniemożliwia wykonanie usługi w pełnym zakresie 
 Jeżeli klient nie zjawi się na dwóch zabiegach z rzędu bez uprzedniej informacji, rezerwujemy sobie prawo do
odwołania wszystkich zabiegów z serii oraz potraktowania pakietu jako zrealizowany, bez możliwości zwrotu
kosztów niezrealizowanych zabiegów 
 Klient realizujący wykupiony pakiet jest każdorazowo zobowiązany do okazania dokumentu potwierdzającego z
numerem identyfikacyjnym 
 Dopuszcza się możliwość zmiany usługi lub serii zabiegów jedynie w uzasadnionych przypadkach  lub
wyjątkowych sytuacjach losowych. Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie przez managera
lub właściciela Safari Massage and Wellness 
 W przypadku sytuacji wyjątkowych nieujętych w regulaminie decyzje podejmuje manager lub właściciel Safari
Massage and Wellness  
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Ja, niżej podpisany oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem Safari Massage and Wellness 
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Data i podpis klienta


