
Regulamin stanowi Ogólne Warunki usług świadczonych w         
Salonie  Zaplecze
Decydując się na zabieg Klient akceptuje poniższy Regulamin.

 
§ 1

Postanowienia ogólne 

1. Klienci Salonu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed 
przystąpieniem do dowolnego zabiegu fryzjerskiego, zwanego dalej 
„Zabiegiem”.

2. Przystąpienie do Zabiegu jest równoznaczne z zaakceptowaniem 
postanowień Regulaminu. Każdy Klient ma obowiązek stosować się wprost do 
jego postanowień od momentu przystąpienia do Zabiegu.

§ 2
Klienci

1. Klientem Salonu może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna.
2. Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie, powyżej 

13 roku życia, za wyraźną zgodą ich rodzica, opiekuna lub przedstawiciela 
ustawowego. Pracownik Salonu jest uprawniony do żądania w każdym czasie 
przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania połączenia z osobą uprawnioną 
do jej wyrażenia celem potwierdzenia wyrażenia zgody oraz do odmowy 
świadczenia Zabiegu, w przypadku braku zgody lub odmowy jej wyrażenia.

§ 3
Pracownicy

1. Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich 
stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty i zezwolenia 
na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.

2. Pracownik, przed przystąpieniem do Zabiegu, zobowiązany jest sprawdzić 
stan swojego stanowiska pracy i zadbania o posiadanie zapasu materiałów 
jednorazowych i ochronnych oraz wysterylizowanych narzędzi.

3. Pracownicy Salonu są zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP i ppoż.
4. Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad Klienci powinni niezwłocznie 

zgłosić właścicielowi lub innemu członkowi obsługi Salonu, który prowadzi w 
danym momencie dyżur.

§ 5
Świadczenie usług fryzjerskich

1. Przed przystąpieniem do Zabiegu Pracownik przeprowadza z Klientem 
wywiad w celu ustalenia czy na stan zdrowia Klienta, przebyte lub obecne 
choroby, jak również tryb życia nie stanowią przeciwskazań do odbycia 
Zabiegu lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu 
ustalenia zaleceń pozabiegowych.



2. Każdy Klient jest zaznajamiany z przeciwskazaniami, skutkami ubocznymi i 
zaleceniami pozabiegowymi, a przystępując do Zabiegu mają ich pełną 
świadomość i je akceptują. Klienci zobowiązani są do natychmiastowego 
poinformowania Pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie 
wykonywania Zabiegu.

3. W razie wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzenia Zabiegu, 
Pracownik może odmówić jego przeprowadzenia. Przeciwwskazaniem do 
wykonania  Zabiegu są włosy w bardzo złym stanie oraz włosy przedłużane.

4. Pracownik ma prawo odmówić lub zmienić termin rezerwacji przeprowadzenia 
Zabiegu w przypadku spóźnienia na ustalony termin, oraz gdy poweźmie 
wątpliwość, czy Klient jest chory i może zarazić pracownika, gdy stwierdzi 
pozostawanie Klienta pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

§ 6
Płatność

1. Klient jest zobowiązany do zapłaty za wykonane usługi fryzjerskie.Cennik 
Zabiegów jest dostępny w Salonie oraz dostępny w Internecie pod adresem: 
www.agnieszkajablonska.com

2. W Salonie udostępnia się sposób zapłaty: płatność gotówką.
3. W Salonie dostępne są także Vouchery, płatne z góry, uprawniające do 

skorzystania z określonej na niego kwocie do dowolnych Zabiegów w 
określonym czasie od daty jego zakupu.

§ 7
Odpowiedzialność

1. Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie 
nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i 
przeciwskazań w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za 
wykonany Zabieg po stronie Salonu.

2. Salon nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Zabiegu, 
wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w 
sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką fryzjerską i w sposób nieustępujący 
ogólnie przyjętym standardom, a przed wykonaniem usługi został 
poinformowany o jego etapach i efekcie końcowym.

§ 8
Rezerwacje

1. Klient może uprzednio umówić termin wykonania Zabiegu w Salonie, 
telefonicznie lub przez system rezerwacji Online Versum.

2. Klient umawiając się na wizytę w Salonie Zaplecze zobowiązany jest podać 
swoje  prawdziwe imię i nazwisko oraz aktualny numer telefonu. Podanie 
fałszywych danych skutkuje anulowaniem wizyty. 

3. Udostępnianie danych osobowych i numerów telefonu przez Klientów przy 
rejestracji jest  równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 



przez Salon Zaplecze,  zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

4. Wizyty niepotwierdzone do godziny 20:00 dnia poprzedzającego wizytę 
zostaną automatycznie anulowane.

5. W przypadku, gdy Klient dwukrotnie nie stawił się na umówioną wizytę, przy 
umawianiu kolejnej poproszony zostanie o  dokonanie zapłaty zaliczki, 
która przepada z chwilą niestawienia się w umówionym terminie.

6. Salon zachowuje prawo do niewykonania Zabiegu na rzecz Klienta, który 
pojawi się z opóźnieniem przekraczającym 15 minut.

7. Niezależnie od powyższego, za wyraźną zgodą Klienta, Zabieg może zostać 
wykonany nawet mimo spóźnienia, z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy 
Zabiegu zostaną skrócone wedle uznania Pracownika, z wyjątkiem etapów, 
które mają określony, minimalny czas trwania. Za tak wykonany Zabieg należy 
się cena w pełnej wysokości.

8. W przypadku opóźnienia się Zabiegu z przyczyn leżących po stronie Salonu, 
w tym Pracownika, żaden z etapów nie zostanie skrócony.

9. Pierwszeństwo na termin wykonania Zabiegu mają Klienci, którzy dokonali 
rezerwacji.

§ 9 
Reklamacje

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Zabiegu lub jego 
efektów, w terminie 3 dni od jego wykonania lub wystąpienia niepożądanych 
efektów Zabiegu. 

2. Reklamacje składa się w formie pisemnej osobiście w Salonie lub za 
p o ś r e d n i c t w e m p o c z t y e l e k t r o n i c z n e j n a a d r e s      
aagnieszka.jablonskaa@gmail.com 

3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres poczty 
elektronicznej, na który ma zostać przesłana odpowiedź oraz opis przedmiotu 
reklamacji umożliwiający jej rozpatrzenie).

§ 10
Pozostałe postanowienia

1. Na terenie całego Salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania 
tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów 
elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów 
alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających, głośne  i 
niekulturalne zachowanie.

2. Ceny zawarte w  cenniku i  na stronie internetowej nie  są ofertą handlową, 
mogą ulec zmianie, ponadto zakres pracy i  zużytych kosmetyków zależy 
od indywidualnych predyspozycji i potrzeb Klienta. 

3. Promocje i rabaty nie łączą się.

mailto:aagnieszka.jablonskaa@gmail.com?subject=


§ 11
Postanowienia końcowe

1. Każdy Klient ma prawo wglądu do regulaminu, cennika na jakie powołuje się 
Salon.

2. Salon zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Nowe postanowienia są 
wiążące od momentu ich opublikowania w Salonie i na stronie internetowej. 
Do rezerwacji i Zabiegów wykonanych przed zmianą stosuje się 
postanowienia dotychczasowe.

3. Nie przyjmujemy zwrotu ani nie dokonujemy wymiany zakupionych produktów.

4. Za przedmioty pozostawione na terenie Salonu Zaplecze, Salon nie ponosi 
żadnej odpowiedzialności.

5. Niniejszy regulamin obowiązuje od  r.


