Regulamin Korzystania z Kart Podarunkowych/Bonów
Podarunkowych/Zaproszeń Kliniki Bellesa-Med/Kart wydawanych w ramach
akcji promocyjnych Bellesa-Med
________________________________________

• Karty Podarunkowe upoważniają do korzystania z zabiegów w Klinice Bellesa-Med z siedzibą w
Kobyłce przy ul. Napoleona 20 zgodnie z obowiązującym cennikiem i wartością posiadanej Karty.
Można nimi płacić za wszystkie usługi wg oferty dostępnej na stronie internetowej www.bellesamed.pl

• Karty są ważne przez okres 2 (dwóch) miesięcy od daty ich zakupu lub ich otrzymania w ramach
akcji promocyjnych Bellesa-Med. Jeżeli na Karcie umieszczono datę ważności – to ten termin jest
respektowany. Po upływie terminu ważności Bonu, jego w całości lub w części niewykorzystana
wartość zostaje utracona.
• Jeżeli na Karcie otrzymanej w drodze akcji promocyjnych Bellesa-Med nie umieszczono nazwy
zabiegu to bonus promocyjny pokrywa 50zł z ceny wykonanej usługi kosmetycznej.

• Kartę można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od wykupionych usług lub
wartości bonu.

• W celu uzgodnienia dogodnego terminu wizyty prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 57203-44-88 w godzinach otwarcia Kliniki, tj.: Pn-Pt 12.00-21.00, Sob.10.00-16.00.
• Przy dokonywaniu rezerwacji należy podać informację, że formą płatności za umawiany zabieg
będzie Karta Prezentowa.

• W razie braku anulowania rezerwacji drogą telefoniczną, mailową lub osobiście, na 24h przed
umówionym zabiegiem, wizyta uznana zostaje za zrealizowaną, a Karta Prezentowa traci ważność.
• Kartę należy okazać w recepcji przed skorzystaniem z zabiegu.

• Karty nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Nie ma również możliwości wydawania
reszty w gotówce z Kart, które opiewają na kwotę wyższą niż wartość wykorzystanych usług.

• Zgodnie z życzeniem osoba obdarowana może dopłacić do Karty, jeżeli wartość usług z których chce
skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość Karty.
• Płatności Kartą nie można łączyć z promocjami i rabatami.
• Karty imienne mogą być przeniesione na inną osobę.

• Karty Prezentowe na wybrane usługi lub pakiety usług można wymienić na wszystkie inne usługi z
oferty kosmetologicznej w klinice Bellesa-Med za wyjątkiem zabiegów medycyny-estetycznej.
• W przypadku utraty lub zniszczenia Karty Prezentowej, Klinika Bellesa-Med nie ponosi
odpowiedzialności ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją.

• Integralną częścią Kart Prezentowych jest niniejszy Regulamin, który na życzenie jest udostępniany
w recepcji Kliniki Bellesa-Med. Podczas składania zamówienia Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z
jego treścią i akceptuje go w całości.

Zasady Sprzedaży Kart Podarunkowych/Bonów Podarunkowych/Zaproszeń
przez Klinikę Bellesa-Med
________________________________________

• Karty Prezentowe wydawane są w formie zaproszenia kwotowego lub zaproszenia z wybranym
zabiegiem/pakietem zabiegów zapakowanego w kopertę.
• Karty Prezentowe dostępne są w ciągłej sprzedaży i mogą opiewać na dowolną kwotę.

• Karty można również zakupić składając zamówienie drogą mailową na adres: klinika@bellesamed.pl

• Za Karty zamówione poprzez formularz kontaktowy przyjmujemy płatność przelewem. Przyjęcie
zamówienia oraz dane do przelewu Sprzedający potwierdza mailowo, na adres podany przez
Kupującego w zamówieniu.
• Przy płatności przelewem rezerwacji na zabieg w ramach Karty można dokonać dopiero po
zaksięgowaniu pieniędzy na naszym koncie.
• Na życzenie Kupującego Karta Prezentowa może zostać wysłana pod wskazany adres.

• Opłata za przesłanie Karty poprzez Pocztę Polską wynosi 20 PLN. Przy zakupie Karty o wartości min.
200 zł przesyłka GRATIS.

