
REGULAMIN

ZASADY OGÓLNE KORZYSTANIA Z USŁUG IDYLLA Beauty & Spa

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług w SPA IDYLLA
2. Wstęp do SPA IDYLLA jest możliwy tylko po zapoznaniu się z regulaminem.
3. Dzieci do lat 16 mogą przebywać w SPA IDYLLA tylko pod opieką i na odpowiedzialność swoich rodziców lub

opiekunów prawnych. Dzieci są zobowiązane do przestrzegania wszystkich zasad dotyczących pełnoletnich
klientów SPA IDYLLA.

4. Młodzież do lat 18 może korzystać z usług SPA IDYLLA tylko za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
5. Na terenie SPA IDYLLA zabrania się:

 wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych
 używania tytoniu
 używania narkotyków
 wprowadzania zwierząt
 handlu i akwizycji

6. Pracownik SPA IDYLLA może odmówić wykonania zabiegu w przypadku gdy klient jest pod wpływem alkoholu,
środków odurzających lub ZACHOWUJE SIĘ NIESTOSOWNIE LUB NIEADEKWATNIE DO MIEJSCA, W
KTÓRYM SIĘ ZNAJDUJE (PROPOZYCJE SEKSUALNE, AGRESJA)

7. SPA IDYLLA zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia wynikających z przyczyn technicznych lub innych
okolicznościowych zdarzeń.

8. Za zniszczenia majątku SPA IDYLLA spowodowane działaniem klienta, pełną odpowiedzialność
finansową ponosi klient.

9. Wszystkie akcje promocyjne na terenie SPA IDYLLA wymagają odrębnego regulaminu określającego szczegóły
przeprowadzanej akcji.

10. W sprawach nieokreślonych w regulaminie decyzję podejmuje Manager SPA IDYLLA.
11. SPA IDYLLA jest otwarte codziennie:

poniedziałek – czwartek od 9:00 do 21:00

piątek - niedziela 9:00 do 22:00

12. Akceptowane metody płatności:

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione usługi lub towary :gotówka,
Płatności BLIK,karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany
przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.”

13. Koszty dostawy :

Vouchery zamówione przez stronę internetową z opcją wysłania na podany adres - wysyłane są za pośrednictwem
Poczty Polskiej za dodatkową opłatą w wysokości 10 zł ( kwota doliczana jest automatycznie po wyborze opcji
wysyłka na adres ). W przypadku
wysyłki towarów ze sklepu spa koszt ustalany jest indywidualnie w zależności od gabarytów przesyłki zgodnie z
cennikiem Poczty Polskiej .

14. Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zakupu vouchera bez podania przyczyny w terminie 14 dni, od
daty zakupu na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) pod warunkiem niewykorzystania
przedmiotowego vouchera. W przypadku pisemnego odstąpienia od zakupu - voucher automatycznie traci ważność.
Kwota zapłacona za voucher w przypadku zakupu przez sklep internetowy zostanie pomniejszona o pobrane prowizje
przez i zostanie przelana na konto podane przez kupującego.



Zasady rezerwacji terminów:

1. SPA IDYLLA zaleca klientom rezerwację zabiegów na kilka dni przed ich planowanym terminem.
2. W przypadku braku wcześniejszej rezerwacji klient może skorzystać z usług pod warunkiem wolnych miejsc.
3. Rezerwacja wykonania usługi następuje po sprawdzeniu przez pracownika danego terminu i potwierdzeniu

rezerwacji słownie lub jeśli klient skontaktował się za pomocą email.
4. Rezerwacja terminów w większości przypadków możliwa jest wyłącznie po wpłacie zadatku w wysokości od 20 do 50%

ceny zabiegu.
5. Rezerwacja może być odwołana lub przeniesiona na inny termin nie później niż 48 godzin przed terminem wizyty.
6. Goście hotelu rezerwujący zabiegi mają prawo do odwołania wizyty nie później niż 20 godzin przed planowanym

terminem,
7. W przypadku niestawienia się na umówioną wizytę i nie odwołania lub zmiany jej terminu minimum zgodnie z

uwzględnionymi powyżej zasadami przed zabiegiem:

- zadatek nie podlega zwrotowi

- pokój gościa hotelu zostanie obciążony pełną kwotą zabiegu

- voucher zostanie anulowany

- przyszłe rezerwacje będą możliwe po wpłaceniu zadatku w wysokości minimalnej kwoty 50% ceny zabiegu.

8. W przypadku zgłoszenia anulacji terminu zabiegu krótszej niż 20 godzin przed planowanym zabiegiem (
dotyczy Gościa hotelu)SPA zastrzega sobie prawo obciążenia Gościa 50% kosztem zamówionej usług , lub utraty
wpłaconego zadatku.

9. W przypadku nie wpłacenia zadatku w ciągu 48 godzin od wysłania linku do płatności, rezerwacje zostaną
automatycznie anulowane przez system. W przypadku wykonywania rezerwacji online, przedpłatę należy opłacić w
ciągu 15 minut.

10. Kwoty zadatków do wizyt odwołanych zgodnie z regulaminem pozostają na saldzie klienta do wykorzystania podczas
kolejnych wizyt. Na życzenie mogą zostać zwrócone na Państwa rachunek bankowy lub na miejscu w salonie, prosimy
tylko nas poinformować o wybranej metodzie zwrotu. Zwroty na rachunek bankowy realizowane są do 7 dni od złożenia
takiej dyspozycji.


