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Regulamin Promocji „Pakiety bez limitu zabiegów”
(„Regulamin Promocji” obowiązujący od dnia 15.01.2015 do 30.09.2016).
I. Opis Promocji
1. Promocja „Pakiety bez limitów zabiegów” („Promocja”) jest organizowana przez Laserowe
WOW („Organizator”) i adresowana jest do wszystkich potencjalnych klientów oraz
aktualnych klientów („Klient”) Organizatora.
2. Promocja obowiązuje od dnia 15.01.2014 r. do odwołania, nie dłużej jednak niż do dnia
30.09.2016 r. W przypadku zawarcia umowy z Klientem w okresie obowiązywania
Promocji, Klientowi przysługuje prawo wykorzystania zabiegów depilacji laserowej przez
okres nie dłuższy niż 12 lub 18 miesięcy, w zależności od partii ciała poddanej zabiegom.
3. Promocja obejmuje wykonywanie nielimitowanej liczby zabiegów depilacji laserowej w
okresie, na który została zawarta umowa pomiędzy Klientem a Organizatorem, z tym
jednak zastrzeżeniem, że zabiegi depilacji laserowej określonych partii ciała, dla uzyskania
pełnej skuteczności oraz z uwagi na bezpieczeństwo pacjenta, nie powinny być wykonane
w okresach krótszych niż zalecane przez producenta urządzenia laserowego Lumenis.
4. Partie ciała objęte Promocją określone są w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu
Promocji „Pakiety bez limitu zabiegów".
5. Minimalne odstępy między zabiegami dla poszczególnych partii ciała, zgodnie z
zaleceniami producenta wynoszą:
a) wszystkie obszary zabiegowe, wyłączając obszar nóg i pleców – odstępy między
zabiegami: 4-6 tygodni w przypadku zabiegów nr 1-5 oraz od 8-12 tygodni w przypadku
zabiegów nr 6 i kolejnych,
b) obszary zabiegowe nóg i pleców – odstępy między zabiegami: 10-12 tygodni w przypadku
zabiegów nr 1-5 oraz od 15-17 tygodni w przypadku zabiegów nr 6 i kolejnych.
II.

Opłaty

Szczegóły cennik Opłat za Promocję („Cena Pakietu”) został określony w załączniku nr 1
do niniejszego Regulaminu Promocji „Pakiety bez limitu zabiegów”.
III. Zasady korzystania z Promocji
1. W celu skorzystania z Promocji Klient zobowiązany jest uiścić na rzecz Organizatora Cenę
Pakietu w pełnej wysokości. Organizator dopuszcza uregulowanie Ceny Pakietu w formie
ratalnej za pośrednictwem podmiotu MediRaty Sp. z o.o.
2. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej objętej Promocją, pracownik
Organizatora przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy np. ze względu na
stan zdrowia Klienta, zażywane leki, suplementy diety lub zioła, nie zachodzą
przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń
pozabiegowych.
3. Wykonanie zabiegu depilacji laserowej wymaga pisemnej zgody klienta na wykonanie
zabiegu. Podpisanie karty zabiegowej równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na
wykonanie zabiegu depilacji laserowej.
4. Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika
Organizatora o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do
przeprowadzenia zabiegu kosmetycznego (klienci są w szczególności zobowiązani do
poinformowania o: stanach zapalanych skóry, ciąży oraz innych okolicznościach
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6.
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8.

dotyczących ich stanu zdrowia, a mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo wykonania
zabiegu). Są to istotne informacje i mają szczególne znaczenie w przypadku podjęcia
decyzji o zakwalifikowaniu Klienta do zabiegów depilacji laserowej.
Klienci zobowiązani są (powinni) poinformować pracownika Organizatora o pogorszeniu
swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.
W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu, pracownik
Organizatora ma prawo odmówić jego przeprowadzenia.
Na zabieg w okresie obowiązywania umowy objętej Promocją Klient zobowiązany jest
umówić bezpośrednio przed lub po wykonanym zabiegu depilacji laserowej bądź
telefonicznie. Organizator nie odpowiada za uchybienie przez Klienta obowiązkowi
umówienia się na kolejną wizytę.
Za wykupione i nie wykorzystane zabiegi Organizator nie będzie udzielał zwrotów.
Prosimy zatem o przemyślane umawianie się na zabiegi w ofercie Promocyjnej.

IV. Wyłączenie Promocji
1. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a gabinetem Laserowe WOW jest umową zawartą na
czas określony w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny.
2. W przypadku rozwiązania umowy, Klient zobowiązany jest zapłacić za każdy wykonany
zabieg depilacji laserowej, przy czym cena jednego zabiegu odpowiada cenie regularnej
oferowanej przez Organizatora, zgodnie z cennikiem usług obowiązującym w dacie
obowiązywania Promocji.
V. Informacje dodatkowe
1. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie internetowej www.laserowewow.pl oraz w
miejscu wykonywania zabiegów.
2. Klienci zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem Promocji „Pakiety bez limitów
zabiegów” przed rozpoczęciem zabiegu oraz do przestrzegania jego postanowień.
3. Skorzystanie z oferty Promocji oznacza, że Klient zapoznał się z treścią niniejszego
Regulaminu Promocji i ją akceptuje.
4. Niezastosowanie się Klienta do wymagań niniejszego Regulaminu skutkuje wyłączeniem
odpowiedzialności Organizatora za przeprowadzony zabieg, w zakresie w jakim
ewentualna szkoda pozostaje w związku przyczynowym z naruszeniem postanowień
Regulaminu.
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Załącznik nr 1 Regulaminu Promocji „Pakiety bez limitu zabiegów"

Cennik Pakietowy
depilacji laserowej systemem LightSheer®
Części ciała

Cena Pakietu bez litmitu zabiegów*, **
(na jedną część ciała)

brwi (obszar pomiędzy brwiami), uszy

500

górna warga, baki

750

broda, policzki, szyja, kark, barki, pachy, przedramiona,
dłonie, brodawki piersiowe, bikini podstawowe, szpara
międzypośladkowa

1000

bikini pogłębione

1100

bikini całkowite, brzuch, pośladki, ramiona

1200

uda (kolana gratis), łydki (stopy gratis), plecy, klatka
piersiowa, modelowanie zarostu twarzy u mężczyzn

1500

plecy

2000

całe nogi: uda (kolana gratis), łydki (stopy gratis)

2500-3000

* Pakiet nielimitowanej depilacji laserowej jest ważny przez okres 12 lub 18 miesięcy (18 miesięcy
dotyczy depilacji nóg oraz pleców ze względu na wydłużone odstępy pomiędzy zabiegami).
** Wszystkie ceny podane są w kwocie brutto. W indywidualnych przypadkach ceny zabiegów mogą się
różnić od wyżej podanych.

