PODGÓRSKI DOM URODY
30-551 Kraków, ul. Limanowskiego 11

REGULAMIN
Sprzedaży i korzystania z Voucherów Kwotowych i Zabiegowych
Podgórskiego Domu Urody S.C.
Definicje
1. Vouchery Kwotowe i Zabiegowe upoważniają do skorzystania z usług w Podgórskim Domu Urody
zgodnie z obowiązującym cennikiem i wartością posiadanego Vouchera, wg oferty dostępnej na
stronie internetowej www.podgorskidomurody.pl
2. Vouchery mogą mieć formę:
 voucherów kwotowych – o określonej wartości (min 50 zł) umożliwiający osobie obdarowanej
dokonania wyboru usług z oferty Podgórskiego Domu Urody z których chce skorzystać ;
 voucherów zabiegowych – określający już dedykowany zabieg osobie obdarowanej do wykonania
w Podgórskim Domu Urody.
Terminy obowiązywania voucherów kwotowych i zabiegowych
1. Termin wykorzystania voucherów kwotowych i zabiegowych należy uzgodnić z Recepcją
Podgórskiego Domu Urody osobiście lub telefonicznie. W przypadku dokonywania rezerwacji
telefonicznie prosimy o poinformowanie recepcji, że formą płatności za umawianą usługę będzie
voucher upominkowy.
2. Ważność voucherów kwotowych wynosi 3 miesiące od daty ich wydania.
3. Zgodnie z życzeniem osoba obdarowana może dopłacić do vouchera kwotowego, jeśli wartość
usług, z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość vouchera kwotowego lub
zabiegowego.
Zasady Sprzedaży Voucherów Kwotowych i Zabiegowych
1. Vouchery Kwotowe i Zabiegowe są wydawane w formie eleganckiego zaproszenia zapakowanego w
kopertę.
2. Vouchery dostępne są w ciągłej sprzedaży i mogą opiewać na dowolną kwotę lub dowolny zabieg
wybrany z oferty Podgórskiego Domu Urody.
3. Vouchery można nabyć w recepcji Podgórskiego Domu Urody w Krakowie przy ul. Limanowskiego
11. Nabycie voucherów nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami.
4. Vouchery można również zakupić składając drogą mailową: recepcja@pdukrakow.pl . Za Vouchery
zamówione przez internet lub telefonicznie płatność dokonywana jest przelewem lub gotówką w
recepcji. Przyjęcie zamówienia oraz dane do przelewu Sprzedający potwierdza mailowo, na adres
podany przez Kupującego w zamówieniu. Przy płatności przelewem rezerwacji na Voucher można
dokonać dopiero po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie firmowym Podgórskiego Domu Urody. Na
życzenie Kupującego Voucher Upominkowy może zostać wysłany pod wskazany adres. Wysyłka
nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie.
5. W przypadku sytuacji nieujętych w niniejszym Regulaminie decyzję podejmuje Podgórski Dom Urody.
Realizacja Voucherów kwotowych i zabiegowych
1. Voucher upominkowy należy okazać recepcji przed skorzystaniem z usług Podgórskiego Domu Urody.
2. Vouchery nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Nie ma również możliwości wydawania
reszty w gotówce z voucherów upominkowych kwotowych i zabiegowych, które opiewają na kwotę
wyższą niż wartość wykorzystanych usług.
3. Vouchery imienne mogą być przeniesione na inną osobę.
4. W przypadku utraty lub zniszczenia Vouchera Kwotowego lub Zabiegowego należy niezwłocznie
zgłosić w Recepcji Podgórskiego Domu Urody tel. 123072055.
5. Integralną częścią Voucherów Kwotowych i Zabiegowych jest niniejszy Regulamin, który na
życzenie jest udostępniany w recepcji Podgórskiego Domu Urody S.C.. Podczas składania zamówienia
Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości.

