REGULAMIN
Zestawu Pakiet 5 masaży
Pakiet 10 masaży.

DANE OSOBY UPRAWNIONEJ DO KORZYSTANIA Z USŁUG
Imię i Nazwisko: :
Data ur.:
Telefon:
Data aktywacji Zestawu:
Cena Zestawu:
Okres ważności Zestawu do dnia:
INFORMACJE OGÓLNE
1.

Wykonawcą zestawu „Pakiet 5 masaży” lub „Pakiet 10
masaży” („Zestaw”), (określonego szczegółowo Załączniku nr 1 do
niniejszego Regulaminu) jest MIKA Michał Drężek z siedzibą w
Małczewie adres: Małczew 17, 95-060 Brzezeiny, NIP 1231337467,
REGON 366463245.

2.

Nabywcą Zestawu może zostać osoba, która ukończyła 18 rok życia.
Osobą Uprawnioną może być Nabywca Zestawu lub osoba trzecia.

3.

Osobami Uprawnionymi do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w
ramach Zestawu mogą być osoby powyżej 18 roku życia.
WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZESTAWU

4.

Warunkiem przystąpienia i uruchomienia Zestawu jest akceptacja przez
Nabywcę Zestawu niniejszego Regulaminu oraz dokonanie pełnej
płatności za Zestaw w kwocie określonej w ust. 5 poniżej.

5.

Całkowita opłata, którą Nabywca Zestawu zobowiązuje się uiścić w celu
zgłoszenia do Zestawu Osoby Uprawnionej wynosi
(słownie:

6.

Uprawnienia do korzystania ze świadczeń w ramach Zestawu są
aktywowane po otrzymaniu wpłaty pełnej kwoty określonej w ust. 5
powyżej, może to być dzień pierwszej wizyty.

ODSTĄPIENIE I REZYGNACJA Z ZESTAWU
7.

W ciągu 3 dni od dnia zaakceptowania niniejszego Regulaminu,
Nabywca może odstąpić od Umowy o udzielanie świadczeń na podstawie
niniejszego Regulaminu, bez podania przyczyny składając oświadczenie
na piśmie i przesyłając je na adres michal.drezek@onet.pl

8.

Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Nabywcy Zestawu w
wypadku rozpoczęcia świadczenia usług w ramach Zestawu, za zgodą
Nabywcy, przed upływem 3 dni od dnia zawarcia Umowy.
WARUNKI REALIZACJI ZESTAWU

9.

Udzielanie świadczeń w ramach Zestawu odbywa się w Gabinecie
Masażu w Lesznowoli przy, ul. Słonecznej 220

10. Warunkiem udzielenia świadczenia w ramach Zestawu jest uprzednie
uzgodnienie terminu jego wykonania poprzez skontaktowanie się pod
numerem 698 493 657.
11. Świadczenia w ramach Zestawu należy zrealizować nie później niż w
ciągu 2 miesięcy od dnia aktywowania uprawnień Osoby Uprawnionej do
Zestawu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
14. Nie ma możliwości dokonania cesji praw do Zestawu na inną osobę.
15. Zakup Zestawu oraz korzystanie ze świadczeń zdrowotnych w ramach
Zestawu nie łączy się z żadnymi innymi promocjami ani rabatami udzielanymi
przez MIKA Michał Drężek na jakiekolwiek usługi .
16. Integralną część Regulaminu stanowi załącznik nr 1 i 2.

Podpis Nabywcy

Podpis Wykonawcy

