
REGULAMIN PROMOCJI „10 lat marki Laser Cosmetic Salon - DNI OTWARTE” W LASER COSMETIC SALON 

LUBLIN/RZESZÓW. 

Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z usług kosmetycznych świadczonych 

w czasie promocji „Dni otwarte” w salonach kosmetycznych Laser Cosmetic Salon  

w Lublinie, ul. Narutowicza 78a, i Rzeszowie. ul. Okrzei 4. 

 

I. Postanowienia Ogólne 

Organizatorem Dni Otwartych jest Laser Cosmetic Salon spółka cywilna, z siedzibą w Marynin 51a, 21-030 Motycz 

(salon Lublin) oraz MP Progress Michał Pawełczak z siedzibą w Marynin 51a, 21-030 Motycz (salon Rzeszów). 

Osoba biorąca udział w promocji „Dni otwarte” ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed wykupieniem 

usług kosmetycznych w czasie „Dni otwartych”. 

Wykupienie usług kosmetycznych jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień. 

Dni Otwarte odbywają się w dniach 30.09-06.10.2020 r. Czas realizacji zabiegów do 31 grudnia 2020 r.  

W przypadku ewentualnego i niezależnego od nas Lockdown, ze względu na Covid-19 – nastąpi bezpieczne 

przesunięcie terminu realizacji wykupionych zabiegów.  

II. Zasady Dni Otwartych 

Klient 

Udział w „10 lat marki Laser Cosmetic Salon - Dniach Otwartych” może wziąć osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia 

za pisemną zgodą pełnoprawnego opiekuna. 

Zniżki 

Klient uczestniczący w „Dniach Otwartych” otrzymuje w zależności od wybranego zabiegu lub pakietu następującą 

zniżkę. 

 -40 % zniżki, dotyczy wszystkich pojedynczych zabiegów w cenie regularnej, z wykorzystaniem urządzeń 

kosmetyczno-medycznych. 

 -30 % zniżki, dotyczy wszystkich pakietów, z wyjątkiem 5 zabiegów, No limit, oraz 3+1 (łydki, uda). 

 -20% zniżki, dotyczy wszystkich zabiegów kosmetyczno-pielęgnacyjnych (laminacja+ botox rzęs, makijaż 

permamentny, mikrodermabrazja, mezoterapia, kawitacja, sonoforeza, henna, zabiegi przy użyciu 

kosmetyków/peelingów marki Sesderma i Ekseption oraz Selvert Thermal, itp. ).  

Zniżki dotyczą wszystkich usług w cenach regularnych. Zniżki nie łączą się z innymi promocjami. 

Płatność 

Warunkiem uzyskania promocyjnych cen jest wykupienie usług w Laser Cosmetic Salon w Lublinie lub Rzeszowie 

tylko w dniach 30.09.2020 r.- 06.10.2020 r. 

Sposoby zapłaty: 

 Gotówka 

 Karta płatnicza 

 Przelew bankowy 

Salon Lublin - numer konta: 83 1140 2004 0000 3702 7080 0119 MBank 

Salon Rzeszów - numer konta: 32 1560 0013 2335 1365 0000 0002 GetinBank 

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby, która będzie realizowała zabiegi oraz podanie rodzaju 

zabiegu.  

W przypadku skorzystania z promocji przez Klienta, który nie korzystał wcześniej z naszych usług, prosimy w tytule 

przelewu o dopisanie „Nowy Klient”.  

Świadczenie usług kosmetycznych 



Przed przystąpieniem do Zabiegu Pracownik Laser Cosmetic Salon przeprowadza z Klientem wywiad w celu 

ustalenia, czy na stan zdrowia Klienta, przebyte lub obecne choroby, jak również tryb życia nie stanowią 

przeciwskazań do odbycia Zabiegu lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu ustalenia 

zaleceń pozabiegowych. 

 

Każdy Klient jest zaznajamiany z przeciwskazaniami, skutkami ubocznymi i zaleceniami pozabiegowymi,  

a przystępując do Zabiegu mają ich pełną świadomość i je akceptują. W przypadku wystąpienia przeciwwskazań do 

zabiegu pracownik Salonu ma prawo odmówić wykonania zabiegu . 

Rezerwacje 

Klient zobowiązany jest uprzednio umówić termin wykonania Zabiegu w Salonie, telefonicznie, e-mailowo lub za 

pośrednictwem formularza kontaktowego lub Facebooka/Instagrama. 

Zwroty  

Usługi kosmetyczne zakupione w promocji Dni Otwartych w Laser Cosmetic Salon nie podlegają zwrotowi/ 

wymianie na gotówkę. 

Zakupione usługi można wymienić w określonej kwocie (kwota dokonanej płatności) na inne z oferty regularnej 

Laser Cosmetic Salon, pod warunkiem, iż pojawiły się nieznane wcześniej przeciwwskazania, uniemożliwiające 

wykonanie zakupionego zabiegu.  

W przypadkach wystąpienia przeciwwskazań do wykonania zabiegów (istnieje możliwość zwrotu zapłaconej kwoty 

lub ustalenia późniejszego terminu. 

W sytuacjach wyjątkowych z przyczyn zdrowotnych lub losowych jest możliwość przesunięcia terminu zabiegu lub 

zwrotu zapłaconej kwoty. Warunkiem jest informacja od Klienta ( e-mail, telefonicznie, osobiście) oraz 

udokumentowanie zaistniałej sytuacji. 

III. Dane Osobowe 

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002/101/926 z późniejszymi 

zm.) informacje uzyskane od Klientów Dni Otwartych będą przetwarzane przez Organizatora i osoby wskazane 

przez Organizatora w celu przeprowadzenia Dni Otwartych i zmiany poziomu rabatowego. Administratorem danych 

jest Organizator. 

Klientom Dni Otwartych przysługuje prawo dostępu do treści ich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawą z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

Udział w Dniach Otwartych jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie 

przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Dni Otwartych/ustawa o ochronie danych osobowych z 

dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./. 

Każdy z biorących udział w Dniach Otwartych, poprzez przystąpienie do Dni Otwartych, akceptuje warunki 

niniejszego Regulaminu. 

Udział w promocji „dni otwarte” jest jednoznaczny z akceptacja regulaminu i wyrażeniem przez Klienta zgody 

na otrzymywanie od Laser Cosmetic Salon informacji handlowych i marketingowych w rozumieniu ustawy z dn. 18 

lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).  

IV.  Postanowienia Końcowe 

Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji „Dni Otwartych”. 

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje Organizator. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez 

Klientów. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do rabatu. 


