REGULAMIN
1. Godziny otwarcia Salonu fryzjerskiego Rerusso są następujące:
• Od poniedziałku do piątku: 9:00-18:00
• W soboty: 8:00-15:00
W innych godzinach od poniedziałku do soboty oraz w niedzielę istnieje możliwość wykonania usługi,
wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty oraz dopłacie +100% ceny danej usługi.
W dni świąteczne ustawowo wolne od pracy Salon fryzjerski Rerusso będzie nieczynny.
2. Zakup usługi w Salonie salonie fryzjerskim Rerusso jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta
oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych
przez salon, poddaje się zabiegom z własnej, nieprzymuszonej woli oraz że zapoznał się z cennikiem i z
niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki.
Za ewentualne konsekwencje Klient będzie ponosił odpowiedzialność.
3. Udostępnienie danych osobowych, numerów telefonów przez Klientów przy rejestracji jest
równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych przez salon fryzjerski Rerusso zgodnie z ustawą z
dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Powyższe
dane służyć mogą tylko i wyłącznie do obsługi klienta i kontaktowania się w celu obsługi rezerwacji i
układania terminarza salonu fryzjerskiego Rerusso.
4. Ceny zawarte w naszym cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie.
Salon fryzjerski Rerusso nie ponosi odpowiedzialności za to, że klient nie zapoznał się z cennikiem salonu i usługami wchodzącymi w zamawiany pakiet usług.
5. Nasze promocje i rabaty nie łączą się.
6. Za przedmioty pozostawione na terenie Salonu fryzjerskiego Rerusso, salon nie ponosi żadnej
odpowiedzialności.
8. Za usługi świadczone w Salonie fryzjerskim Rerusso płatności można dokonać gotówką lub kartą
płatniczą.
9. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować wyłącznie na piśmie na adres
podany na naszej stronie: Kontakt.
10. Przy rezerwacji wizyt przez Internet (on-line) gdy klient poda nie prawidłowe dane, wizyta zostanie
anulowana.
11. Przy rezerwacji wizyt przez Internet (on-line) gdy klient wybierze nie prawidłową usługę, salon może
odmówić jej wykonania o czym klient zostanie poinformowany.
12. Osobom pod wpływem alkoholu i narkotyków zabrania się przebywania na terenie Salonu Fryzjerskiego Rerusso. Osoby takie oraz osoby zachowujące się niekulturalnie zostaną wyproszone z Salonu.
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