Regulamin świadczenia us ług w Gabinecie Kosmetycznym
Nail & Beauty Center, Katowice, ul. D ąbrowskiego 14
§1
Zapisy ogólne
1.
2.
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6.
7.

Wszelkie us ługi świadczone przez gabinet Nail & Beauty Center s ą
wykonywane zgodnie z zapisami poni ższego regulaminu
Skorzystanie z us ługi wykonanej w Nail & Beauty Center oznacza akceptacj ę
regulaminu bez konieczno ści jego podpisania
Niezastosowanie si ę klientki czy klienta do wymaga ń regulaminu skutkuje
wy łączeniem odpowiedzialno ści gabinetu kosmetycznego Nail & Beauty
Center za przeprowadzony zabieg
Osoby niepe łnoletnie w wieku 6 - 18 lat mog ą korzysta ć z oferty gabinetu
kosmetycznego Nail & Beauty Center wy łącznie za wiedz ą i zgod ą rodziców
lub prawnych opiekunów, którzy bior ą za nie pe łn ą odpowiedzialno ść,
podpisuj ąc stosowne o świadczenie
Gabinet kosmetyczny nie ponosi odpowiedzialno ści za dzieci pozostawione
bez opieki w gabinecie. Za uszkodzenia b ąd ź zniszczenia dokonane przez
dzieci lub m łodzie ż odpowiedzialno ść ponosz ą rodzice, b ąd ź ich prawni
opiekunowie
Klient ponosi odpowiedzialno ść finansow ą za świadome uszkodzenie b ąd ź
zniszczenie wyposa żenia gabinetu kosmetycznego
Gabinet nie ponosi odpowiedzialno ści za rzeczy warto ściowe pozostawione
bez nadzoru
§2
Zasady wykonywania zabiegów kosmetycznych

W trakcie wykonywania zabiegu kosmetycznego Klient ma zapewnion ą
wy łączno ść uwagi kosmetyczki wykonuj ącej zabieg
2. Us ługi s ą przeprowadzane z u życiem materia łów jednorazowego u ż
ytku jak
waciki, r ęczniki papierowe w przypadku us ług manicure, pedicure, patyczki i
chusteczki higieniczne, r ękawiczki, wata, lignina, podk ładki, folie zabiegowe,
klapki, bielizna jednorazowa, flizelina zabiegowa, ig ły, skalpele oraz sterylnych
narz ędzi kosmetycznych
3. Przed przyst ąpieniem do świadczenia us ługi kosmetycznej pracownik
przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy ze wzgl ędu na stan
zdrowia, przebyte choroby czy tryb życia lub inne czynniki nie zachodz ą
przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia zalece ń
pozabiegowych
4. Klienci przed rozpocz ęciem zabiegu maj ą obowi ązek powiadomienia
pracownika
o wszelkich dolegliwo ściach mog ących stanowi ć przeciwwskazanie do
przeprowadzeniazabiegu kosmetycznego (klienci s ą w szczególno ści
zobowi ązani do poinformowania o:
chorobach uk ładu krwiono śnego, limfatycznego, neurologicznego,
psychicznego, skóry, kostnego, w szczególno ści: o rozruszniku serca,
kardiowertera, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej,
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przebytej żó łtaczce, zara żeniu wirusem HIV i innymi wirusami, ci ąży lub
okresie po łogowym, posiadanych protezach, amalgamatach, metalowych
implantach w ciele, przebytych udarach itd). Zatajanie chorób, schorze ń
, lub
odmiennych stanów skutkuje wzi ęciem przez Klienta na siebie
odpowiedzialno ści za zdrowie. W przypadku zatajenia wspomnianych
informacji pracownicy Salonu s ą zwolnieni z odpowiedzialno ści za ewentualne
konsekwencje. Klienci zobowi ązani s ą tak że do poinformowania pracownika
Salonu o ewentualnym pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie
wykonywania zabiegów
W razie w ątpliwo ści co do bezpiecze ństwa przeprowadzenia zabiegu
pracownik ma prawo odmówi ć jego wykonania
W przypadku zabiegów z naruszeniem ci ąg ło ści tkanki, zabiegów z u życiem
aparatów maj ących wp ływ na tkanki g łębokie oraz zabiegów laserowych lub
CPL klient zobowi ązany jest do zapoznania si ę z przeciwwskazaniami oraz
wydania pisemnej zgody na wykonanie zabiegu. Je śli w trakcie wykonywania
serii zabiegów, w pó źniejszym czasie ni ż dzie ń podpisania zgody, pojawi ą si ę
przeciwwskazania do wy żej wspomnianych zabiegów, Klient zobowi ązany jest
do poinformowania o tym pracownika wykonuj ącego zabieg celem
wykluczenia powik ła ń pozabiegowych. W razie zatajenia informacji o
przeciwwskazaniach do zabiegu, gabinet nie ponosi odpowiedzialno ści za
powik łania
W salonie u żywa si ę preparatów do dezynfekcji pozytywnie zaopiniowanych
przez Narodowy Instytut Zdrowia-Pa ństwowy Zak ład Higieny. Narz ędzia
kosmetyczne wielokrotnego u żytku po zabiegu poddawane s ą dezynfekcji i
sterylizacji. Blaty i fotele dezynfekowane s ą środkami do dezynfekcji
powierzchni o szerokim spektrum dzia łania. Do dezynfekcji d łoni stosowane
s ą preparaty do dezynfekcji skóry
Pracownicy gabinetu s ą zobowi ązani do przeprowadzania zabiegu zgodnie z
obowi ązuj ącymi procedurami, przy u życiu odpowiednich do zabiegu
materia łów które zachowuj ą świe żo ść na podstawie dat przydatno ści do
u życia podawanych przez producentów, w odpowiednim do zabiegu czasie a
tak że po uprzednich szkoleniach praktycznych i przygotowaniu
merytorycznym

§3
Ceny i rabaty
1.

Za wykonane us ługi obowi ązuj ą ceny wed ług cennika dost ępnego w
gabinecie oraz na stronie internetowej salonu. Ceny us ług wd ł cennika
ustalone s ą na podstawie kosztów zu życia materia łów, stopnia trudno ści i
odpowiedzialno ści oraz za odpowiedni czas wykonywania us ługi.
Przed łu żenie czasu trwania us ługi ze wzgl ędu na spó źnienie klienta ponad 15
min lub specjalne wymagania klienta nieprzewidziane w planie przebiegu
us ługi ze wzgl ędu na jej charakter, skutkuj ą podwy ższeniem ceny us ługi o
40z ł za ka żde dodatkowe 30 min.
Standardowy czas trwania podstawowych us ług gabinetu kosmetycznego
Nail&Beauty Center:
Zabieg kosmetyczny - 1,5 h
Henna 30 min
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Regulacja 15min
Manicure 1h
Pedicure 1,5h
Malowanie paznokci 15min
Przed łu żanie paznokci - 2h
Korekta paznokci 1,45h
Depilacja woskiem – w zale żno ści od cz ęśc i cia ła – 15min – 1,15h
Depilacja laserowa – w zale żno ści od cz ęśc i cia ła – 15min - 1h
Gabinet Nail&Beauty Center zastrzega sobie zmian ę cen, o czym informuje
klientów poprzez stron ę internetow ą i bezpo średnio w recepcji salonu
W gabinecie wprowadzane s ą cyklicznie us ługi promocyjne podawane do
wiadomo ści poprzez stron ę WWW/ mailing oraz osobi ście jako „Zabieg
miesi ąca” . Promocje obowi ązuj ą w czasie podawanym w przygotowanych
ofertach. Salon prowadzi równie ż sprzeda ż produktów promocyjnych,
sprzeda ż ta prowadzona jest do wyczerpania zapasów
Rabaty. Ka żdy klient ma mo żliwo ść skorzystania z tak zwanego „rabatu
sta łego klienta”. Rabat ten przys ługuje klientowi od 6 wizyty w salonie, pod
warunkiem że cz ęstotliwo ść wizyt jest min 1 raz na 2 miesi ące. Je śli z powodu
nieobecno ści trwaj ącej powy żej 2 miesi ęcy klienta ze statusem „sta łego
klienta” rabat zostaje utracony, to po wizycie gdy rabat nie przys ługuje, od
kolejnej wizyty rabat zaczyna znowu obowi ązywa ć pod warunkiem że kolejna
przerwa w wizytach nie b ędzie d łu ższa ni ż 2 miesi ące. Ka żdy klient ze
statusem „sta łego klienta” bezpo średnio po wizycie w salonie – w tym samym
dniu, ma mo żliwo ść wyboru rabatu o warto ści 5% od ceny przebytej us ługi lub
15% od ceny zakupionego w tym dniu produktu. W przypadku us ług oraz
produktów promocyjnych – rabaty nie łącz ą si ę
Z us ługi kosmetycznej mo żna skorzysta ć „p łac ąc” podarowanym
„Zaproszeniem na us ług ę” lub kuponami o warto ści 50z ł. Na zaproszenia i
kupony nie przys ługuj ą rabaty „sta łego klienta”. W ramach „Zaproszenia”
mog ą by ć wykonywane konkretne us ługi o warto ści zaproszenia. Klient
posiadaj ący zaproszenie ma mo żliwo ść zamiany us ługi na któr ą zosta ło
wystawione zaproszenie o tej samej warto ści lub za ew. dop łat ą. Salon nie
zwraca ró żnicy, je śli zamieniona us ługa jest o mniejszej warto ści. Kupony o
warto ści 50 z ł: klient p łac ący kuponem musi liczy ć si ę konieczno ści ą
wykorzystania ca łej kwoty 50z ł jednocze śnie w trakcie jednej wizyty. P łac ąc
kuponem za us ługi o ni ższej warto ści ni ż warto ść kuponu, gabinet nie udziela
zwrotu ró żnicy
§4
Zapisy na us ługi

1. Klienci maj ą mo żliwo ść zarezerwowania us ługi bezpo średnio w recepcji

salonu w godz: pn – pt 9.00 – 21.00, Sb 8.00 – 16.00. lub telefonicznie na nr:
501 479908, 32 2519485. Czasowe zmiany w godzinach rezerwacji mog ą
wynika ć z urlopów lub niedyspozycji pracowników recepcji. Wówczas Klienci
proszeni s ą o pozostawienie informacji na sekretarce telefonu, przes łanie
wiadomo ści sms lub ponowny telefon w innym czasie. W razie nieodebrania
telefonów przeznaczonych do rezerwacji us ługi, personel salonu dok łada
wszelkich stara ń aby oddzwoni ć do Klientów w pierwszym mo żliwym terminie

2. W dniu poprzedzaj ącym wizyt ę w salonie, gabinet przypomina o wizycie za
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pomoc ą wiadomo ści sms w której podaje godzin ę przyj ęcia. W razie
rezerwacji kilku us ług w danym dniu Klient otrzymuje powiadomienie na ka żd ą
z nich i zobowi ązany jest do przyj ścia na najwcze śniejsz ą podan ą godzin ę. W
razie pó źniejszego przybycia gabinet nie ponosi odpowiedzialno ści za
anulowanie rezerwacji. Jednocze śnie gabinet zastrzega że mog ą wyst ąpi ć
sytuacje niezale żne od niego, jak przerwy w internecie czy awaria systemu
wysy łaj ącego wiadomo ści, zwi ązane z brakiem ich dostarczenia. Dlatego
wysy łanie przypomnie ń o us łudze przy pomocy SMS nie nale ży traktowa ć jako
praktyki obligatoryjnej której awaria mo że skutkowa ć usprawiedliwion ą
rezygnacj ą z us ługi bez powiadomienia recepcji salonu
W razie rezygnacji z zarezerwowanej us ługi Klient zobowi ązany jest do
wcze śniejszego – min 2 dniowego poinformowania o tym gabinet, lub w
sytuacjach losowych w tym samym dniu. W razie braku anulowania takiej
rezerwacji, kolejne zapisy na us ługi nast ąpi ą po wp łacie zaliczki o warto ści
50% ceny rezerwowanej us ługi. Zaliczka mo że zosta ć wp łacona osobi ście w
recepcji salonu lub na konto: 27 1020 5558 0000 8902 3072 0573
W razie spó źnienia na us ług ę Klient musi liczy ć si ę z niekompletnie wykonan ą
us ług ą, lub zaproponowaniem innej – krótszej us ługi
W razie opó źnienia pracownika us ługa b ędzie wykonana w ła ściwie i we
w ła ściwym czasie. O opó źnieniu powy żej 15min recepcjonista salonu
informuje telefonicznie, lub zostaje zaproponowana gratisowa us ługa „parafiny
na d łonie” wykonana „na poczekanie”
Klient ma mo żliwo ść rezerwacji us ługi do konkretnego pracownika salonu, pod
warunkiem że dany pracownik zosta ł przeszkolony i wykonuje zamówion ą
przez niego us ług ę. Niemniej jednak gabinet zastrzega sobie prawo do
zaproponowania innego terapeuty bez podania przyczyny i zapisu Klienta po
jego uprzedniej zgodzie do niego
§5
Kartoteki klienta

1. Ka żdy Klient w trakcie pierwszego pobytu na us łudze w gabinecie Nail &

Beauty Center jest proszony o wype łnienie karty danych Klienta, celem
za ło żenia kartoteki. Podawane dane to: imi ę i nazwisko, data urodzenia,
telefon komórkowy, adres e-mail. Kartoteka s łu ży do gromadzenia informacji o
przebytych us ługach i zakupionych towarach w salonie. Na podstawie tej
rejestracji naliczany jest rabat sta łego klienta, gabinet powiadamia o
aktualnych promocjach oraz przypomina o zaplanowanych wizytach na 1
dzie ń wcze śniej, lub w przypadku weekendu w pi ątek lub sobot ę. Dane s ą
przechowywane w systemie recepcyjnym SPA i nikomu nieudost ępniane.
Wszelkie zapisy o stanie skóry lub paznokci oraz wykonywanych zabiegach s ą
tajne i dost ępne tylko pracownikom gabinetu
2. Kupony urodzinowe. Klienci, którzy podadz ą w karcie danych swoj ą dat ę
urodzin oraz adres mailowy, w miesi ącu urodzin otrzymaj ą drog ą mailow ą
Urodzinowy Kupon Rabatowy, który mo żna wykorzysta ć na dowoln ą us ług ę
tylko w miesi ącu urodzin. W tym celu nale ży przynie ść ze sob ą na us ług ę
wydrukowany kupon i przekaza ć w momencie regulowania za us ług ę w
recepcji salonu. Kupony urodzinowe nie łącz ą si ę z rabatami „sta łego klienta”
oraz us ługami promocyjnymi

3. Klient mo że odmówi ć podawania swoich danych, wówczas nie ma mo ż
liwo ści

skorzystania z rabatu „sta łego klienta” oraz nie jest powiadamiany o us ługach i
produktach promocyjnych
§6
Reklamacje

1. Gabinet Nail & Beauty Center gwarantuje wykonanie us ług z oferty w

najwy ższym standardzie wd ł wiedzy i umiej ętno ści swoich pracowników,
którzy s ą przygotowani do wykonywania zabiegów technicznie i merytorycznie
2. Od wadliwie wykonanej us ługi klient mo że zg łosi ć reklamacj ę, która zostanie
rozpatrzona i zostan ą zaproponowane rozwi ązania które, je śli wina za wad ę
le ży po stronie salonu usatysfakcjonuj ą Klienta. Sytuacje, kiedy gabinet nie
ponosi odpowiedzialno ści: 1. brak efektów zabiegowych je śli klient nie
przeszed ł nieprzerwanej serii zabiegów, która zosta ła zaproponowana w
zale żno ści od zabiegu lub stosowanego urz ądzenia, 2. uszczerbki na zdrowiu
po zabiegu wynik łe z zatajenia schorzenia lub leków przyjmowanych przez
Klienta, 3. mechaniczne uszkodzenie paznokcia, na skutek czego nast ąpi ło
z łamanie paznokcia lub odprysk lakieru, 4. niestosowanie si ę do zalece ń
pozabiegowych przekazanych przez personel, na skutek czego dosz ło do
niepo żąd anych komplikacji, przede wszystkim nie korzystanie ze s ło ńca po
zabiegach z łuszczania, lasera i CPL oraz stosowanie preparatów z filtrami UV,
brak higieny po zabiegach depilacji, brak kontynuacji kuracji na wrastaj ące
paznokcie czy inne problemy stóp
3. Reklamacje zwi ązane ze stylizacj ą paznokci: 1. Lakiero ż
el OPI., lakiery
hybrydowe – do 3 dni od wykonania us ługi obowi ązuje gwarancja jako ści
(poprawki odprysków lakieru odbywaj ą si ę na koszt gabinetu), 2. Żel buduj ący
– do 7 dni od wykonania us ługi poprawki od uszkodze ń niemechanicznych
odbywaj ą si ę na koszt gabinetu
4. Wszelkie reklamacje nale ży kierowa ć na adres mailowy:
liliana.witwicka@nailcenter.pl

