
          REGULAMIN 

1. Godziny pracy Studia Fryzur „Serge” są następujące: 
* poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 8:00-20:00 
* środa: nieczynne 
* sobota 8:00-14:00 
* niedziela nieczynne 
W innych godzinach od poniedziałku do soboty, w niedzielę, dni świąteczne oraz ustawowo wolne   od pracy istnieje 
możliwość wykonania usługi wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty z właścicielem Studia oraz dopłacie +100 % 
ceny danej usługi.                                            

2.Zakup usługi w Studiu fryzjerskim „SERGE” jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma 
żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Studio, poddaje się zabiegom z 
własnej, nieprzymusowej woli oraz, że zapoznał się z cennikiem  i z niniejszym regulaminem i akceptuje jego 
warunki. Za ewentualne konsekwencje Klient będzie ponosił odpowiedzialność. 

3. Ceny zawarte w naszym cenniku nie są ofertą handlową i mogą ulec zmianie. Studio fryzur „SERGE” nie ponosi 
odpowiedzialności za to, że klient nie zapoznał się z cennikiem studia i usługami wchodzącymi w zamawiany pakiet 
usług. Promocje i rabaty nie są łączone. 

4. Wizyty należy wcześniej rezerwować. Rezerwacji można dokonać osobiście, telefonicznie, on-line poprzez stronę: 
www.szafranskistudio.pl ; w przypadku nieodwołania wizyty, klient ponosi koszt nieodbytej usługi, zostaje on 
doliczony do następnej odbytej usługi.  

5. Pracownik studia może odmówić wykonania usługi, jeżeli istnieją ku temu okoliczności zdrowotne, w przypadku, 
gdy zabieg może zniszczyć włosy, oraz w innych wyjątkowych przypadkach. 

6. Za przedmioty pozostawione na terenie Studia fryzjerskiego „SERGE” nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. 

7. Za usługi świadczone w Studiu fryzjerskim „SERGE” płatności można dokonać gotówką, kartą płatniczą lub 
przedpłatą w formie przelewu. 

8. Udostępnianie danych osobowych, numerów telefonów przez Klientów przy rejestracji jest równoznaczne ze zgodą 
na przetwarzanie danych przez Studio fryzjerskie „SERGE” 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 do obsługi klienta i 
kontaktowania się w celu rezerwacji i ustalania terminów wizyt w Studiu. 

9. Podanie imienia, nazwiska, oraz numeru telefonu podczas rezerwacji wizyty jest niezbędne.W przypadku nie 
podania telefonu kontaktowego, co uniemożliwia kontakt z klientem oraz przypomnienie o wizycie, wizyta może 
zostać anulowana. 

10. Ewentualne skargi, wnioski, reklamacje i zażalenia należ kierować do właściciela Studia fryzjerskiego „SERGE”. 

11. Osoby pod wpływem jakichkolwiek używek nie będą obsłużone i zostaną wyproszone ze Studia. Osoby zachowujące 
się niewłaściwie (agresywnie) również zostaną wyproszone ze Studia.    

12. Rodzice, prawni opiekunowie oraz osoby przyprowadzające dzieci są za nie w pełni odpowiedzialne i ponoszą 
pełną odpowiedzialność materialną za przedmioty zniszczone przez dzieci na terenie studia. 

STUDIO FRYZUR  „SERGE”  SERGIUSZ SZAFRAŃSKI       

42-202 CZĘSTOCHOWA, al. ALEJA WOLNOŚCI 54/60 

TEL. KONTAKTOWY: 502 732 511

http://www.szafranskistudio.pl

