REGULAMIN ZAKUPU ORAZ KORZYSTANIA
Z VOUCHERÓW UPOMINKOWYCH ANTONIŃSKA
WELLNESS & SPA
§1
1.

Voucher upominkowy może być realizowany wyłącznie na usługi
w antonińska wellness & spa.

2. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty za voucher w kwocie równej jego wartości.
3. Voucher nie podlega zwrotowi lub wymianie na gotówkę.
4. Od momentu przekazania vouchera nabywcy, antonińska wellness & spa nie
ponosi odpowiedzialności za jego zniszczenie czy utratę.
5. Antonińska wellness & spa nie wystawia duplikatów voucherów.
6. Voucher jest ważny 3 miesiące od daty zakupu, chyba że wystawca określi
inaczej. Data ważności jest każdorazowo wskazana na voucherze.

§2
1. przed wykonaniem usługi, użytkownik przedstawia w recepcji oryginał
voucheru uprawniającego go do korzystania z określonych usług. nieokazanie
voucheru skutkuje odmową wykonania usługi.
2. Gdy wartość usługi jest niższa niż wartość vouchera użytkownikowi nie
przysługuje prawo otrzymania reszty.
3. Przy realizacji vouchera na określoną usługę użytkownikowi nie przysługuje
prawo zmiany tej usługi na inną.
4. Gdy wartość świadczonej usługi jest wyższa od wartości przedstawionego
voucheru, użytkownik zobowiązany jest do dopłaty różnicy.
5. Voucher upominkowy może zostać wykorzystany tylko przez jedną osobę,
wyjątkiem jest sytuacja, w której voucher przeznaczony jest dla dwóch osób.

6. Osoba posiadająca voucher, zobowiązana jest do wcześniejszej telefonicznej
rezerwacji wizyty.
7. Odwołanie umówionej wizyty musi nastąpić co najmniej 3 godziny przed jej
terminem.
8. W przypadku nieodwołania wizyty w terminie określonym w pkt. 7 voucher
zostaje uznany za zrealizowany.
9. W przypadku spóźnienia się na umówiony zabieg przez Gościa, czas spóźnienia
zostaje odliczony od łącznego czasu zabiegu.
10. Vouchery upominkowe nie łączą się z innymi promocjami.

§3
1. Nabywca/Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się
z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się
przestrzegać jego zapisów.
2. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod
adresem www.antoninska.com.pl oraz w recepcji hotelu antonińska . antonińska
wellness & spa ma obowiązek udostępnienia nabywcy/użytkownikowi regulaminu
na każde jego żądanie.
3. Antonińska wellness & spa zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego
regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od daty ich udostępnienia
w recepcji hotelu antonińska oraz na stronie
internetowej www.antoninska.com.pl

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARNETÓW
W ANTONIŃSKA WELLNESS & SPA

§1
1. Antonińska wellness & spa oferuje sprzedaż karnetów, które
uprawniają posiadaczy do korzystania ze strefy saun fińskich, na warunkach
określonych w niniejszym regulaminie.
§2
1. Karnet uprawnia do korzystania z usługi świadczonej przez
antonińska wellness & spa osobę wskazaną na karnecie [„posiadacz karnetu”] a
także osoby, które zostaną przez posiadacza karnetu do tego upoważnione.
2.

Posiadacz karnetu jest uprawniony do jego wykorzystania wyłącznie w okresie
ważności karnetu, wskazanym na danym karnecie.

3.

Niewykorzystanie karnetu w terminie określonym w treści dokumentu powoduje
utratę jego ważności.
4.

Po upływie okresu ważności karnetu posiadacz nie może żądać od antonińska
wellness & spa wykonania usługi, do której karnet uprawniał, ani wystąpić wobec
antonińska wellness & spa z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z usługą, do
której karnet upoważniał, w tym z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia albo
niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.
§3

1. Posiadacz karnetu uprawniony jest do jego wykorzystania wyłącznie poprzez
skorzystanie z konkretnej usługi, do której karnet upoważnia.
2.

W przypadku gdy w okresie ważności karnetu, posiadacz karnetu nie wykorzysta
wszystkich usług, do których karnet upoważnia, kwota stanowiąca
równowartość niewykorzystanych usług nie podlega zwrotowi przez antonińska
wellness & spa.
3. Zabrania się odsprzedawania karnetu osobom trzecim.

§4
1.

Antonińska wellness & spa nie odpowiada za zgubienie bądź uszkodzenie karnetu.

2.

Antonińska wellness & spa zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług na
podstawie karnetów, które są nieczytelne, uszkodzone lub zniszczone. W takim
przypadku karnet uznany zostanie przez antonińska wellness & spa za nieważny,
bez prawa posiadacza karnetu do otrzymania karnetu zastępczego.
3. Antonińska wellness & spa nie będzie świadczyć usług na podstawie
nieautentycznych karnetów. W razie uzasadnionych wątpliwości, co do
autentyczności karnetu antonińska wellness & spa zastrzega sobie prawo do
wstrzymania się z wykonaniem usługi do czasu zbadania karnetu. W razie odkrycia
nieautentyczności karnetu antonińska wellness & spa zawiadomi odpowiednie
organy ścigania.

4.

Karnet nie jest środkiem płatniczym. Nie może zostać zamieniony w antonińska
wellness & spa na gotówkę, zarówno w całości jak i częściowo, ani nie podlega
wymianie na inne karnety lub usługi inne niż te, do których uprawnia.
5. Zakupiony karnet nie podlega zwrotowi.

§5
1.

Kupujący jak również posiadacz karnetu zobowiązani są do zapoznania się
z niniejszym Regulaminem.

2. Jeżeli kupującym jest osoba inna niż posiadacz karnetu, wręczenie karnetu
posiadaczowi karnetu powoduje cesję wierzytelności wobec antonińska wellness & spa
z tytułu zakupu karnetu i wejście posiadacza karnetu w pozycję prawną kupującego.
3. Zakup karnetu stanowi potwierdzenie, że kupujący akceptuje warunki zawarte
w niniejszym regulaminie. Przyjęcie karnetu przez posiadacza karnetu stanowi
potwierdzenie, że posiadacz karnetu akceptuje warunki zawarte w niniejszym regulaminie.
4. Kupujący zobowiązany jest przed przekazaniem karnetu poinformować posiadacza
karnetu o warunkach korzystania z karnetów zawartych z niniejszym regulaminie,
w tym, o obowiązku zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu. W przypadku nie
udzielenia lub niewłaściwego udzielenia ww. informacji posiadaczowi karnetu, kupujący
ponosi pełną odpowiedzialność z tego tytułu i zobowiązany jest zwolnić antonińska
wellness & spa ze zobowiązań wobec posiadacza karnetu.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z VOUCHERÓW RABATOWYCH
ANTONIŃSKA WELLNESS & SPA
§1
1. Vouchery rabatowe są dokumentem umożliwiającym realizację usług, lub uzyskanie
odpowiedniej zniżki na usługi świadczone przez antonińska wellness & spa.
2. Vouchery rabatowe posiadają wyznaczony okres ważności wskazany każdorazowo na
voucherze. Po upływie terminu ważności, jego niewykorzystana wartość zostaje
utracona.
3. Jeden voucher rabatowy można wykorzystać na jedną określoną na voucherze usługę.

§2
1. Osoba posiadająca voucher, zobowiązana jest do wcześniejszej rezerwacji wizyty :
telefonicznie, mailowo lub osobiście.
2. Przy dokonywaniu rezerwacji prosimy o poinformowanie recepcji hotelu antonińska, że
osoba korzystająca z zabiegu jest posiadaczem vouchera.
3. W razie braku anulowania rezerwacji drogą telefoniczną lub osobiście, na min. 3h przed
umówioną wizytą, voucher uznany zostaje za zrealizowany.
4. Voucher należy okazać w recepcji hotelu antonińska przed skorzystaniem z zabiegu.
5. Vouchery nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Nie ma również możliwości
wydawania reszty w gotówce z voucherów, które opiewają na kwotę wyższą niż wartość
wykorzystanych usług.
6. Zgodnie z życzeniem osoba posiadająca może dopłacić do vouchera jeżeli wartość
usług, z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość vouchera.
7. Płatności voucherem nie można łączyć z promocjami, ofertami specjalnymi, rabatami
lub innymi ofertami.
8. Vouchery nie sumują się, maksymalnie jeden voucher można wykorzystać na jeden
konkretny zabieg z oferty antonińska wellness & spa.

§3
1. W przypadku utraty lub zniszczenia vouchera, antonińska wellness & spa nie ponosi
odpowiedzialności ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją.
2. Integralną częścią voucherów jest niniejszy regulamin, który na życzenie jest
udostępniany w recepcji hotelu antonińska. Podczas składania zamówienia kupujący
oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią i akceptuje go w całości. Przyjęcie voucheru
stanowi potwierdzenie, że jego posiadacz akceptuje warunki zawarte w niniejszym
Regulaminie.
3. W przypadku przekazania voucheru rabatowego osobie trzeciej, osoba przekazująca
voucher ma obowiązek poinformować nowego posiadacza vouchera o konieczności
zapoznania się z niniejszym regulaminem.
4. Za nie znajomość niniejszego regulaminu przez posiadacza voucheru, antonińska &
wellness spa nie ponosi odpowiedzialności.

