Eleganckie bony upominkowe oferowane przez GARDENS spa to niebanalny
pomysł na prezent. Osoba nim obdarowana spędzi niezapomniane chwile relaksu
i luksusu pod opieką naszych specjalistów.
Formy bonów upominkowych:
zabiegowe – na konkretne zabiegi znajdujące się w naszej ofercie;
•
pakietowe – na określony pakiet stworzony przez zespół GARDENS spa;
•
kwotowe – o określonej wartości (minimum 100 zł), umożliwiający osobie
•
obdarowanej dokonanie wyboru zabiegów, z których chce skorzystać.
Regulamin:
1. Bony upominkowe upoważniają do skorzystania z usług/zakupu produktów
zgodnie z obowiązującym cennikiem GARDENS spa.
2. Osoba obdarowana zobowiązana jest do wcześniejszej rezerwacji terminu
wizyty pod numerem telefonu 61 222 54 22, bądź osobiście w GARDENS
spa.
3. Voucher należy okazać przed skorzystaniem z zabiegu.
4. Każdy bon upominkowy jest ważny przez 3 miesiące od momentu jego
nabycia.
5. Okres ważności bonu nie może zostać przedłużony.
6. Niewykorzystanie kwota nie zostaje zwracana zamawiającemu lub
obdarowanemu.
7. Bony nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Nie ma również
możliwości wydawania reszty w gotówce, gdy bony opiewają na wyższą
kwotę niż wartość wykorzystanych usług/zakupionych produktów.
8. Osoba obdarowana może dopłacić do bonu jeżeli wartość usług z których
chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość bonu.
9. Jeżeli na bon upominkowy obejmuje zabiegi, które z powodu istnienia
przeciwwskazań nie mogą zostać wykonane, istnieje możliwość ich zamiany
na inne o tej samej wartości.
10. Vouchery upominkowe nie łączą się z promocjami i rabatami.
11. Voucher może zostać wykorzystany tylko podczas jednej wizyty
w GARDENS spa.
12. GARDENS spa nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub zniszczenie
vouchera. Nie ma też możliwości wystawienia duplikatu.
13. W przypadku sytuacji nieujętych w niniejszym Regulaminie decyzję
podejmuje właściciel GARDENS spa.
14. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Voucherów Upominkowych.
Podczas dokonania zakupu i przed realizacją kuponu, osoba kupująca lub
obdarowana oświadcza, iż zapoznała się z jego treścią i akceptuje go
w całości.

