
Regulamin rezerwacji online

Do realizacji rezerwacji online niezbędne jest zapoznanie się z regulaminem i jego 
akceptacja.

Poniższy regulamin określa zasady rezerwacji wizyt online w Foxy Make Up Studio 
Wizażu Dorota Chilińska z siedzibą w Elblągu przy ulicy Łęczyckiej 16c/1 o numerze 
NIP: 6692547225  za pomocą serwisu nakiedy.pl
Stałe miejsce wykonywania usług znajduje się przy Ul. Pułkownika Dąbka 138/3 w 
Elblągu.

Rezerwacja terminu, wpłata zadatku i anulowanie wizyty

1. Serwis nakiedy.pl umożliwia wybór usługi oraz dogodnego terminu i godziny wizyty
w studio wizażu Foxy Make Up mieszczącym się w Elblągu przy ulicy Pułkownika 
Dąbka 138/3, a następnie  zarezerwowania go.
Usługi przedstawione w serwisie są usługami wykonywanymi tylko i wyłącznie 
stacjonarnie w studio.

2. Do dokonania rezerwacji potrzebny jest dostęp do internetu oraz urządzenie typu 
telefon, tablet, komputer.

3. Ceny podane w serwisie nakiedy.pl są cenami aktualnymi i obowiązującymi w 
studio stacjonarnie.

4. Rezerwacja usług online jest darmowa i dostępna 24h na dobę.

5. Rezerwacja odbywa się poprzez wybranie daty, godziny, rodzaju usługi, podaniu 
danych osobowych takich jak: Imię, Nazwisko, numer telefonu, email.

6. Podanie powyższych danych jest  niezbędne do realizacji rezerwacji online.

7. Po wprowadzeniu danych należy uiścić zadatek w kwocie 20 procent od usługi. 
Klient może dokonać wpłaty zadatku poprzez szybkie płatności przelewy24, 
wykonując przelew tradycyjny lub wpłacając stacjonarnie w studio. By wpłacić 
zadatek stacjonarnie należy skontaktować się telefonicznie pod numerem +48 519-
626-727 lub wysyłając e-mail na adres foxymakeupstudio@gmail.

8. Cena usługi jest pomniejszana o kwotę zadatku w dniu jej wykonania. Płatność za 
usługę w studio może być zrealizowana poprzez gotówkę lub płatność kartą.

9. System na kiedy.pl potwierdzi drogą mailową dokonanie rezerwacji oraz prześlę 
informacje jak się przygotować do wizyty.

10. Brak wpłaty zadatku w ciągu 3 dni roboczych od rezerwacji skutkuje 
anulowaniem  rezerwacji i zwolnieniem danego terminu.
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11. By anulować wizytę należy skontaktować się ze s natudiem wizażu dzwoniąc pod
numer telefonu: 519-626-727 lub pisząc email na 
adres: foxymakeupstudio@gmail.com

12. W przypadku nie stawienia się na wizytę zadatek nie jest zwracany.

Reklamacje:

1.Reklamacje należy składać wyłącznie na piśmie wysyłając na adres 
email: foxymakeupstudiogmail.com
lub dostarczając osobiście do studia mieszczącego się  przy ulicy Pułkownika Dąbka 
138/3 w Elblągu w ciągu 5 dni roboczych od wykonanej usługi.

2.Reklamacja powinna zawierać datę, godzinę, nazwę wykonywanej usługi, oraz 
powód reklamacji. W załączeniu należy dołączyć zdjęcie niepoprawnie wykonanej 
usługi oraz ewentualną dokumentację medyczną, jeżeli klient będzie się na nią 
powoływał. Klient ma obowiązek przedstawić dowód płatności za wizytę.

3.Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych od potwierdzenia przez
studio dotarcia pisma reklamacyjnego. (Wiadomość zwrotna na email z, którego 
została wysłana reklamacja). 

Odstąpienie od umowy.

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od zawarcia umowy o 
wykonanie usługi. W przypadku zapłaty zadatku usługodawca tj studio wizażu nie ma
obowiązku zwrotu zadatku oraz wyznaczenia nowego terminu.

2. W przypadku gdy usługa nie zostanie zrealizowana z winy usługodawcy czyli 
studia wizażu, klient ma prawo domagać się zwrotu zadatku w dwukrotnej jego 
wysokości.

3. Odstąpienie od umowy może nastąpić także za porozumieniem stron gdy usługa 
nie może zostać zrealizowana z przyczyn nie zależnych od klienta. W takiej sytuacji 
usługodawca może zwrócić zadatek w kwocie jaka została wpłacona.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z usługą lub dostępnymi 
terminami należy skontaktować się ze studiem telefonicznie pod numerem +48 519-
626-727 lub wysłać email na adres: foxymakeupstudio@gmail.com

Opis oferowanych usług wraz z cennikiem znajduje się na 
stronie www.foxymakeup.pl
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