Regulamin Karty Stałego klienta Studia Urody Paulina Markulak

1. Karta Stałego Klienta dotyczy, każdego rodzaju zabiegów. Dany klient może posiadać tylko jedną
kartę stałego Klienta.
2. Pracownicy salonu po każdorazowej wizycie w salonie wpisują w puste pole na rewersie karty swój
podpis, datę wizyty i łączną kwotę jaką klient wydał w salonie w danym dniu. Jedno puste pole to
jedna wizyta.
3. Tylko pracownicy Studia Urody Paulina Markulak mają prawo dokonywać zapisów na karcie. W
przypadku złamania tej zasady karta traci ważność w trybie natychmiastowym.
4. Po 5 wizytach Klienta w salonie (pola od 1-5) zostaną zsumowane ceny tych pięciu wizyt i
podzielone przez cyfrę 5. Taka uzyskana średnia cena będzie stanowiła podstawę od której będzie
przysługiwał rabat w wysokości 50%. Klient może wybrać jako szósty , każdy zabieg do wysokości
kwoty średniej ceny. Od tej kwoty zostanie odjęty rabat 50% (np. cena średnia 100zł wysokość
rabatu 50zł, cena średnia 300zł wysokość rabatu 150zł).
5. Po pięciu kolejnych wizytach Klienta w salonie (pola 7-11) zostaną zsumowane ceny dziesięciu
wizyt i podzielone przez liczbę 10. Tak uzyska na średnia cena będzie stanowiła podstawę od której
będzie przysługiwał rabat w wysokości 100%. Klient może wybrać jako 12 zabieg, każdy zabieg do
wysokości średniej ceny. Od tej ceny zostanie odjęty rabat 100% (np. cena średnia 100zł wartość
rabato 100zł, cena średnia 300zł wartość rabatu 300zł).
6. Klient ma możliwość wybrania jako 12 zabiegu, takiego którego cena będzie przewyższała cenę
średnią, jednakże w takim przypadku 100% rabatu będzie odliczone od ceny średniej, a różnice w
cenie będzie musiał pokryć Klient. (np. cena średnia 100zł wartość rabatu 100zł, Klient wybrał
zabieg za 250zł – Klient dopłaca 150zł)
7. Klient ma możliwość wybrania jako 6 zabiegu, takiego którego cena będzie przewyższała cenę
średnią, jednakże w takim przypadku 50% rabatu będzie odliczone od ceny średniej, a różnice w
cenie będzie musiał pokryć Klient (np. cena średnia 100zł wartość rabatu 50zł, Klient wybrał zabieg
za 300zł – Klient dopłaca 250zł)
8. Karta ważna jest przez 10 miesięcy liczonych od dnia wydania. Data ważności wpisana jest przez
pracownika salonu na karcie. Po upływie tego terminu karta traci ważność
9. W przypadku zgubienia, zniszczenia lub innego utracenie karty, traci ona ważność.
10. Do obliczania ceny średniej nie bierze się pod uwagę 6 ani 12 zabiegu.

