Warunki korzystania z usług salonu Oxy
Beauty Piercing
[Wersja - czerwiec, 2021]
1. O salonie
1.1. Oxy Beauty Piercing to salon piercingu znajdujący się w Szczecinie przy
ulicy Felczaka 18/U1. Numer REGON 811982455.
2. Zakres niniejszych Warunków korzystania z usług
2.1. Niniejsze Warunki korzystania z usług regulują korzystanie z usług salonu
Oxy Beauty Piercing, umawiania wizyt, dokonywania płatności i okresu
rekonwalescencji po wizycie.
2.2. W zależności od rodzaju wykonywanej usługi, klient ma obowiązek
zapoznać się z dokładną profilaktyką oraz akceptuje przejęcie na siebie pełnej
odpowiedzialności za ewentualne powikłania po zabiegu.
3. Rezerwacja usługi przez stronę www.izajaworska.pl
3.1. Aby korzystać z usług, jesteś zobowiązany zapoznać się z Polityką
Prywatności.
3.2. Jeśli jesteś osobą fizyczną, aby korzystać z naszych usług, musisz mieć
co najmniej 18 lat.
3.3. Możesz zarezerwować dowolną ilość usług przez stronę.
3.4. Rezerwując usługę, jesteś zobowiązany do wstawienia się w salonie w
wybranym przez siebie terminie.
3.5. Płatności dokonywane są przez metody płatności Online na stronie, lub w
salonie Oxy Beauty kartą kredytową/płatniczą/debetową, albo gotówką.
3.6. Przed umówioną wizytą otrzymasz SMS przypominający na podany przez
siebie numer telefonu i adres e-mail.
3.7. Nie wstawienie się w wybranym terminie, klient traci możliwość wykonania
jakiejkolwiek usługi w salonie Oxy Beauty w przyszłości.
4. Okres rekonwalescencji po wizycie
4.1. Klient jest w pełni odpowiedzialny za wykonany zabieg. Z chwilą wyrażenia
chęci na wykonanie jakiejkolwiek usługi w salonie, cała odpowiedzialność za
okres rekonwalescencji spoczywa w jego rękach.
4.2. Pracownik salonu dokonuje wszelkich starań, bazując na swoim
doświadczeniu oraz wiedzy na temat wykonywanych czynności, by zabieg

został przeprowadzony w bezpieczny sposób, nie zagrażający życiu lub
zdrowiu klienta.
5. Zmiany niniejszych Warunków użytkowania
5.1. Niniejsze Warunki użytkowania oraz wszelkie dodatkowe warunki, które
mogą mieć zastosowanie, mogą ulec zmianie.
6. Definicje
Różne terminy w niniejszych Warunkach użytkowania mają zdefiniowane
znaczenie w następujący sposób:
„Dzień Roboczy” oznacza każdy dzień inny niż sobota, niedziela lub święto
państwowe lub święto państwowe w Irlandii.
„Obsługa klienta” oznacza naszą obsługę klienta, do której można dotrzeć,
wysyłając wiadomość za pośrednictwem adresu email lub wiadomości przez
stronę.
„Opłaty” oznaczają opłaty uiszczane nam przez Ciebie za korzystanie z
naszych usług
„Metoda płatności” oznacza przelew bankowy i instrumenty płatnicze, w tym
między innymi karty kredytowe i debetowe oraz fizyczna forma płatności po
wykonanej usłudze.
„Informacja o ochronie prywatności” to polityka Oxy Beauty Piercing dotycząca
przetwarzania danych osobowych dostępna na stronie internetowej, która może
być od czasu do czasu zmieniana
„Strona internetowa” lub „Witryna” oznacza witrynę dostępną pod
adresem www.izajaworska.pl
„Warunki korzystania” oznaczają niniejsze Warunki korzystania z usług Oxy
Beauty, opublikowane na stronie internetowej, które mogą być od czasu do
„My”, „nas”, „nasz”, ,,pracownik’’ oznacza salon Oxy Beauty Piercing
„Ty”, „Twój” oznacza Ciebie, osobę fizyczną lub prawną, w imieniu której i dla
której wykonywana jest usługa.

