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Usługi Zakupy on-line ze Stylistą w Centrum Handlowym Złote Tarasy
1.

OPIS USŁUGI
▪ Usługa obejmuje bezpłatną konsytuacje on-line z zakresu mody i makijażu oraz zakupy on-line ze
stylistą i makijażystą
▪ Usługa jest dostępna na terenie Złotych Tarasów po wcześniejszej rejestracji w aplikacji Złotych
Tarasów
▪
Usługa jest bezpłatna
▪
Usługa polega na dokonaniu zakupów i odbywać się będzie w dwojaki sposób, którego wyboru
dokonuje Klient:
o Po konsultacji telefonicznej i ustaleniu z Klientem potrzeb zakupowych oraz budżetu,
stylista lub makijażysta sam w Złotych Tarasach wybierze proponowane zestawy
produktów. Przygotowane zestawy będą dostępne w sklepie w ciągu 24h
o Po konsultacji telefonicznej i ustaleniu z Klientem potrzeb zakupowych, Klient sam idzie
na zakupy. Za pomocą video-chatu stylista towarzyszy mu w czasie zakupów
▪ ZAPISY odbywają się za pośrednictwem aplikacji Złotych Tarasów
▪ Podczas dokonywania zapisu należy wybrać wolny termin i zarejestrować się on-line na wybrany
dzień i godzinę
▪ Jedna osoba może skorzystać z usługi jeden raz w miesiącu
▪ Przy zapisie na usługę należy podać swoje dane kontaktowe, które umożliwią skuteczny kontakt
stylisty lub makijażysty. Zamówienie usługi jest równoznaczne z potwierdzeniem jej przez stylistę,
bądź makijażystę. Klient, który ma potwierdzoną usługę przez stylistę bądź makijażystę powinien
otrzymać maila z informacją o potwierdzeniu usługi.
W przypadku podania niepoprawnych danych i braku możliwości skontaktowania się stylisty lub
makijażysty istnieje możliwość anulowania rezerwacji usługi.
▪ Niezgodne z wytycznymi wypełnienie profilu zapisu skutkować będzie nieprzyjęciem zgłoszenia

OŚWIADCZENIE ORGANIZATORA
▪
▪
▪

▪

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.złotetarasy.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 Złotych Tarasów, Organizator nie
przyjmuje, ani nie rozstrzyga postępowań reklamacyjnych towarów i usług realizowanych w
punktach handlowych n terenie Złotych Tarasów.

