
REGULAMIN BONÓW PODARUNKOWYCH

§ 1

ZASADY OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki sprzedaży i realizacji

bonów podarunkowych zwanych dalej voucherem.
2. Sprzedawcą voucherów jest gabinet Face & Body Concept

ul. Szamotulska 30 Baranowo, NIP 9721294634.
3. Nabywcę oznacza osoba fizyczna nabywająca od wystawcy voucher.
4. Wystawca posiada w swej ofercie vouchery kwotowe na następujące

kwoty:
a. 300 zł,
b. 500 zł,
c. 1000 zł,
d. 1500 zł,
e. 2000 zł.

5. Termin ważności znajduje się na voucherze. Data ważności
vouchera nie podlega przedłużeniu.

6. Wraz z otrzymaniem vouchera nabywca oświadcza, że zapoznał się
z treścią regulaminu, akceptuje w całości postanowienia regulaminu
oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

7. Voucher można nabyć u wystawcy oraz za pomocą środków
porozumiewania się na odległość. 

8. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.12.2022.
9. Wystawca zastrzega sobie prawo do jego odpowiedniej modyfikacji.

§ 2

ZASADY KORZYSTANIA
1. Voucher można zakupić stacjonarnie w gabinecie Face & Body

Concept lub na odległość.
2. Voucher jest traktowany jako środek płatniczy i może być

zrealizowany u wystawcy zgodnie z jego wartością za wszystkie
usługi oferowane w portfolio usług.

3. Wystawca nie ponosi odpowiedzialności za utracenie lub
uszkodzenia vouchera,
od daty jego przekazania nabywcy.
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4. Nabywca może posługiwać się voucherem wielokrotnie, aż do
wykorzystania całości wartości.

5. Nabywcy nie przysługuje prawo do otrzymania zwrotu reszty, w
przypadku niewykorzystania całej kwoty, na jaką wystawiony został
voucher.

6. W przypadku, gdy cena za usługę przewyższa wartość vouchera
nabywca
lub posiadacz vouchera jest zobowiązany do zapłaty różnicy.

7. Voucher ważny jest przez okres 12 miesięcy od daty jego zakupu.
Po upływie daty ważności nie podlega on odnowieniu,
przedłużeniu, nie uprawnia
do dokonywania dalszych zakupów usług w gabinecie, a
jakakolwiek, pozostała na voucherze kwota przepada i nie może być
przedmiotem roszczeń nabywcy.

8. Voucher nie podlega zwrotowi, nie można go także wymienić na
środki pieniężne.

9. Za bezpieczeństwo vouchera odpowiedzialny jest jego nabywca. W
przypadku uszkodzenia, zniszczenia czy kradzieży vouchera nie ma
możliwości otrzymania jego duplikatu.

10.Nabywca ma prawo sprawdzić saldo vouchera.
11. Lista usług oferowanych w gabinecie Face & Body Concept

dostępna jest na stronie internetowej www.�concept.pl.

§ 3

NABYCIE VOUCHERA NA ODLEGŁOŚĆ PRZEZ KONSUMENTA
1. W przypadku wyrażenia przez nabywcę woli zawarcia umowy

kupna vouchera na odległość wystawca informuje nabywcę, o
łącznej kwocie na jaką będzie opiewać voucher.

2. Voucher może zostać wysłany na wskazany przez nabywcę adres lub
może zostać odebrany osobiście przez nabywcę w gabinecie. 

3. Nabywcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na
odległość,
w terminie 14 dni bez podawania przyczyny lub ponoszenia
kosztów. *

4. Bieg terminu, o którym mowa w ust. 3 rozpoczyna się od daty
doręczenia/ odbioru osobistego vouchera.

5. Nabywca może odstąpić od umowy, składając wystawcy
oświadczenie o odstąpieniu od umowy, przed upływem terminu do
odstąpienia.

6. Zwrot płatności nastąpi nie później niż w terminie 14 dni, od daty
otrzymania przez wystawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7. Wystawca dokonuje zwrotu płatności, przy użyciu takiego samego
sposobu zapłaty, jakiego użył nabywca, chyba że nabywca wyraźnie
zgodził się na inny sposób zwrotu.
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8. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w przypadku wykonania
usługi w gabinecie. 

* uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość
przewidziane dla konsumenta. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną
dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
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