REGULAMIN PROMOCJI LAST MINUTE PERFECT BODY
I - Postanowienia wstępne:
1. Organizatorem promocji jest Nefretete medical & Spa z siedzibą w Radomiu, ul. Główna 12,
26-600 Radom, zarejestrowaną pod numerem NIP 796 010 55 46 P.W. HUBER Zygmunt Skarbek,
Augustów 38, 26-624 Kowala.
II - Warunki promocji LAST MINUTE PERFECT BODY:
1. Udział w promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
2. Promocja polega na udzieleniu przez Organizatora rabatu od ceny regularnej pakietów.
Szczegółowy wykaz rabatów i promocji znajduje się w recepcji NEFRETETE day spa lub
na stronie internetowej www.spa-radom.pl
2. Obniżona cena usługi dotyczy wyszczególnionych w pakiecie promocyjnym zabiegów.
3. Pakiety LAST MINUTE PERFECT BODY mają zdefiniowany okres ważności. Po tym
czasie wszystkie niewykorzystane zabiegi uznaje się za zrealizowane, nie ma możliwości
wydłużenia terminu ważności (patrz pkt. 5.
4. Płatności za pakiety LAST MINUTE PERFECT BODY Organizator przyjmuje w czasie
trwania promocji od 23-30 czerwca 2022 roku, z góry. Ceny promocyjne obowiązują
tylko w tym terminie.
5. Wykupione pakiety LAST MINUT PERFECT BODY mają ważność 3 miesięcy, tj.
zabiegi należy zrealizować do końca września 2022.
6. Liczba pakietów promocyjnych jest ograniczona.
7. Promocje i rabaty udzielane przez Organizatora w ramach innych akcji promocyjnych nie
łączą się.
8. Rabatu nie można wymieniać na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
9. W przypadku braku anulowania rezerwacji na 24 h przed umówioną wizytą lub nie
pojawieniu się na wizycie objętej promocją, zabieg uznaje się za zrealizowany i odlicza z
pakietu.
10. Klient uprawniony do skorzystania z promocji jest zobowiązany do realizacji pakietu
osobiście, nie ma możliwości cesji na inną osobę.
11. W związku z udziałem w promocji, dochodzi do przetwarzania danych osobowych.
Administratorem danych osobowych jest Organizator.
12. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym
Regulaminie.
13. Na zabiegi obowiązuje wcześniejsza rezerwacja terminu, można jej dokonać osobiście lub
telefonicznie lub drogą mailową.

III - Postępowanie reklamacyjne:
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Promocji Uczestnicy powinni
zgłaszać mailowo na recepcja@spa-radom.pl.
2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni, a Uczestnik o sposobie rozpatrzenia
reklamacji zostanie powiadomiony drogą telefoniczną lub mailową.
3. Wszelkie spory powstałe w związku z Promocją Organizator i Uczestnik będą rozwiązywać
polubownie.
IV - Postanowienia końcowe:
1. Regulamin dostępny jest w salonie Organizatora oraz na stronie internetowej www.sparadom.pl
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w
każdym czasie, bez podania przyczyny, jak również zakończenia Promocji przed sugerowaną
datą jej zakończenia poprzez zamieszczenie pisemnej informacji w na stronie www.sparadom.pl

