ZASADY FUNKCJONOWANIA USŁUGI ZAKUPÓW ZE STYLISTKĄ W GALERII WOŁOMIN

1. OPIS USŁUGI
✓ Usługa jest bezpłatna.
✓ Usługa polega na dokonaniu zakupów na terenie Galerii Wołomin w towarzystwie Stylistki Galerii
Wołomin i na skorzystaniu z porad Stylistki
✓ Usługa trwa 90 minut.
✓ Na usługę należy stawić się punktualnie, w przypadku spóźnienia dłuższego niż 20 minut rezerwacja usługi
zostaje anulowana. Czas spóźnienia odliczany jest od czasu przeznaczonego na Usługę.
✓ Spotkanie ze Stylistką nastąpi w strefie wypoczynku przed sklepem Kontigo.
✓ Stylistka może obsługiwać klientów w języku polskim lub angielskim.
2. PRZEBIEG USŁUGI
✓
✓
✓

Klient ustala swoje preferencje/potrzeby oraz budżet przeznaczony na zakupy w Galerii Wołomin.
Stylistka udziela porad stylizacyjnych, m.in. za pomocą jakich kolorów i fasonów podkreślać atuty sylwetki
klienta.
Klient wraz ze stylistką udaje się na wspólne zakupy. Koszt zakupów pokrywa klient.

3. ZAPISY
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Obowiązują zapisy – klient zobowiązany jest d wypełnienia formularza konsultacji ze Stylistką i przesłania
go na adres kontakt@styledoctor.pl w terminie nie późniejszym niż 5 dni roboczych przed datą usługi.
Daty usługi publikowane są na stronie www.galeriawolomin.pl
Stylistka dokona wyboru 4 osób, które w jednym terminie (o różnych godzinach) zostaną wybrane do
skorzystania z usługi wspólnych zakupów.
Potwierdzenie rezerwacji terminu nastąpi telefonicznie najpóźniej na 3 dni przed spotkaniem.
Jedna osoba może skorzystać z usługi jeden raz w roku.
Z usługi mogą skorzystać jedynie osoby pełnoletnie (ukończone 18 lat).

4. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
✓

✓
✓
✓

✓

Klient może, z przyczyn losowych, odwołać rezerwację terminu telefonicznie na numer telefonu, z którego
nastąpiło potwierdzenie rezerwacji. W tej sytuacji Stylistka wybierze inna osobę z przesłanych w terminie
zgłoszeń i zaprosi do udziału w zakupach.
Dane osobowe nie będą przechowywane ani przetwarzane, zostaną użyte tylko i wyłącznie na potrzeby
skontaktowania się z klientem w celu świadczenia usługi.
Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zaplanowanej usługi z uwagi
na ważne okoliczności zewnętrzne.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w każdej chwili zasad funkcjonowania usługi. Informacja o
zmianach będzie dostępna na stronie www.galeriawolomin.pl Zmiany wchodzą w życie z dniem ich
ogłoszenia.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość towarów sprzedawanych w poszczególnych punktach
handlowych, prowadzących działalność na terenie Galerii Wołomin.

