REGULAMIN ZAKUPU I KORZYSTANIA Z BONÓW UPOMINKOWYCH W
GABINETACH KOSMETYCZNYCH MANIPEDI
Regulamin sprzedaży i realizacji Bonu Prezentowego/Vouchera (zwany dalej Regulaminem określa prawa
i obowiązki Klienta nabywającego Bon prezentowy/Voucher oraz Klienta korzystającego z Bonu
prezentowego/Vouchera, a także zasady kupna, otrzymania i korzystania z w/w bonu/vouchera.

1.Bon Prezentowy/Voucher jest dokumentem wystawianym przez GABINETY KOSMETYCZNE MANIPEDI, mającym
postać zaproszenia na zabieg albo pakiet zabiegów wybrany przez Kupującego albo postać bonu kwotowego.
2.Bon Prezentowy/Voucher umożliwia wykonanie wymienionej w jego treści usługi albo pakietu usług (w przypadku
Voucherów z wpisaną nazwą zabiegu lub pakietu zabiegowego bądź dokonanie płatności za zabiegi wykorzystując kwotę,
stanowiącą wartość bonu (w przypadku bonów kwotowych).
3. Bon Prezentowy/Voucher jest jednorazowy i można go wykorzystać tylko podczas jednej wizyty. Zabiegi wykupione na
bonie prezentowym/voucherze lub ich kwota nie może zostać rozdzielona na kolejne wizyty. Bon Prezentowy/Voucher może
być wykorzystany tylko podczas jednej wizyty.
4. Bony Prezentowe/ Vouchery nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Nie ma również możliwości wydawania
reszty w gotówce z Bonów Prezentowych/Voucherów, które opiewają na kwotę wyższą niż wartość wykorzystanych podczas
wizyty usług.
5. Zgodnie z życzeniem, osoba obdarowana może dopłacić do Bonu jeżeli wartość usług, z których chce skorzystać opiewa
na kwotę wyższą niż wartość Bonu. Bon rozliczany jest w takim wypadku wedle jego wartości nominalnej. Kwota wskazana
w treści bonu jest wartością BRUTTO.
6. Płatności Bonem nie można łączyć z promocjami i rabatami.
7. Bony kwotowe realizowane są wyłącznie w siedzibie przedsiębiorstwa przez wykonanie zabiegu/zabiegów, nigdy zaś
przez zakup kosmetyków.
8. W przypadku utraty lub zniszczenia Bonu prezentowego/Vouchera, MANIPEDI nie ponosi odpowiedzialności ani nie
rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją.
9. Bon prezentowy/Voucher jest ważny w terminie 24 miesięcy od dnia jego zakupu. Po upływie tego terminu uprawnienia
wynikające z Bonu prezentowego/Vouchera wygasają.
10.Wykaz zabiegów dostępny jest na stronie internetowej GABINETÓW KOSMETYCZNYCH MANIPEDI pod adresem
www.manipedi.pl oraz w każdym GABINECIE KOSMETYCZNYM MANIPEDI.
11. Warunkiem otrzymania Bonu Prezentowego/Vouchera jest dokonanie wyboru usługi lub ustalenia wartości
bonu/Vouchera oraz uiszczenie ceny zakupu.
12.Zamówienie bonu/vouchera może być dokonane osobiście w siedzibie GABINETÓW KOSMETYCZNYCH MANIPEDI
lub drogą elektroniczną.
13. Warunkiem zamówienia Bonu Prezentowego/Vouchera drogą elektroniczną jest wysłanie wiadomości
e-mail na adres studio@manipedi.pl
14. Po uzyskaniu potwierdzenia zamówienia złożonego drogą elektroniczną lub telefonicznie należy dokonać płatności ceny
zakupu bonu/vouchera przelewem na numer konta CITI HANDLOWY 77 1030 0019 0109 8530 0038 5573 MANIPEDI
ANNA WIECZOREK lub osobiście w siedzibie firmy. Odbiór bonu/vouchera następuje osobiście lub za wysłaniem
pocztą/kurierem na podany adres i po zaksięgowaniu środków na rachunku Sprzedającego (płatność przelewem) lub po
uiszczeniu ceny w gotówce.
15. W celu realizacji Bonu prezentowego/Vouchera , Klient telefoniczne lub osobiście skontaktuje się ze Sprzedającym
celem ustalenia daty i godziny przeprowadzenia usługi. W przypadku braku wcześniejszej rezerwacji terminu, obsługa
gabinetu ma prawo odmówić realizacji bonu/vouchera w żądanym przez Klienta terminie.
16. Integralną częścią Bonów prezentowych/Voucherów jest niniejszy Regulamin, który na życzenie jest udostępniany na
stronie internetowej www.manipedi.pl oraz w recepcji MANIPEDI. Podczas składania zamówienia Kupujący oświadcza, iż
zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości.

