Regulamin korzystania z bonów podarunkowych
w Maraga Strefa SPA
ul. Teofila Mateckiego 22/124
60-689 Poznań
I. Bon upominkowy (Dalej:bon)-bon na określony zabieg/i lub na określoną
kwotę kupowany przez klienta Maraga Strefa SPA dla osoby trzeciej zwanej użytkownikiem bonu.

II. Warunki zamówienia bonu za pośrednictwem strony
www.maragastrefaspa.pl
Warunki

1. Należy wybrać zabieg/i lub kwotę, na którą ma zostać wystawiony bon.
W razie problemu w wyborze prosimy o kontakt z recepcją pod numerem
telefonu 61 224 13 12, kom. 882 166 438 lub o skorzystanie z zakładki
Dopasuj zabiegi do swoich potrzeb
http://www.maragastrefaspa.pl/dopasuj-zabiegi/ .
2. Należy podać dane zamawiającego bon oraz użytkownika bonu.
3. Należy wybrać sposób zapłaty za bon:
o Zapłata gotówką lub kartą przy odbiorze bonu
o Zapłata za pośrednictwem systemu PayU
o Zapłata przelewem na konto bankowe:
MARAGA STREFA SPA
Ul. Mateckiego 22/124
60-689 Poznań
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Nr rachunku 86 1750 1019 0000 0000 2051 7387

4. Należy wybrać sposób odbioru zamówionego bonu:
o Odbiór osobisty - bon można odebrać na ul. Mateckiego 22/124
w Poznaniu w godzinach:
pn - pt 8:00 – 21:00
sobota 9:00 – 16:00
o Wysyłka pocztą - bon zostanie wysłany na wskazany w formularzu adres
listem poleconym, za pobraniem odbioru, w ciągu 48 godzin od
zaksięgowania wpłaty na koncie.
III. Warunki korzystania z bonu.
1. Bon jest ważny na usługi lub kwotę oznaczoną na bonie.
2. Bon może być przeniesiony na inną osobę.
3. Bon nie może być wymieniony na gotówkę.
4. Bon jest ważny 3 miesiące od dnia zamówienia bonu i nie ma możliwości
przedłużenia daty ważności bonu.
5. Istnieje możliwość zamiany zabiegów, na które wystawiony został bon,
na każdy z zabiegów będących w ofercie.
6. W przypadku przekroczenia wartości bonu należy dopłacić nadwyżkę,
a z niewykorzystanej wartości bonu nie jest wydawana reszta.
7. W celu uzgodnienia dogodnego terminu wizyty na zabieg prosimy
o kontakt z recepcją pod numerem telefonu 61 224 13 12 lub 882 166 438.
8. W czasie rozmowy prosimy o poinformowanie recepcji, iż opłatę za
umawiany zabieg stanowił będzie bon.
9. Bon należy okazać w recepcji przed skorzystaniem z zabiegu.
10. Bon nie upoważnia do zakupu kosmetyków.

