HÁZIREND
Arany Varázs
Nyitvatartási idő: bejelentkezés alapján.
A www.aranyvarázs.hu honlapon lévő szolgáltatások elsősorban előzetesen egyeztetett időpont után
vehetők igénybe vagy személyesen csak is akkor, ha még éppen van szabad órám és tudok adni
helyszínen időpontot. Elsőbbséget élveznek az előre egyeztetett időpontra érkező Vendégeim.
Időpontfoglalás:
Telefonos bejelentkezés: Hétfőtől-Péntekig 10:00-18:00 között.
Facebookon és e-mailben Hétfőtől-Péntekig 0-24.
Lemondás/Változtatás:
Kérem Vendégeimet, az időpontokra mindig időben érkezzenek, szolgáltatások előtt maximum 3-5
perccel hamarabb várom személyes megjelenésüket.
Késést maximum 15 percet tudok elfogadni, azt is csak telefonon. Ezt meghaladóan Vendégeimnek
új időpontot kell foglalni.
Díjmentest lemondást legkésőbb az időpont előtt 24 órával tudunk elfogadni. 12 órán belüli lemondás
esetén a díj 50%-a, a lemondás nélküli nem megjelenés esetében 100 % díj fizetendő. Amennyiben
valaki kétszer egymás után nem jelenik meg a lefoglalt időpontjára, ebben az esetben előre kifizetett
szolgáltatás igénybevételére van már csak lehetőség. A lefoglalt időpont a kezelés előtt 48 órát
meghaladóan email útján lemondható 24 órán belül kizárólag telefonon keresztül történhet a
lemondás.
Érkezés/Távozás:
Megkérem vendégeimet, hogy minden szolgáltatásomra vonatkozóan maximum 3-5 perccel
korábban szíveskedjen megérkezni. 15 perc késés esetén a szolgáltatás a késés mértékével rövidülhet.
Fizetés:
Bankszámlás fizetés esetén érem közleményben feltüntetni a nevet, címet, telefonszámot és a
kiválasztott szolgáltatásokat.

A helyszínen ebben az évben még készpénzes fizetésre van csak lehetőség. Ebben az esetben a
szolgáltatás díja azonnal fizetendő. Hitelre nincs lehetőség. Számlát adok, amihez Vendégemnek
nevét és címét meg kell adnia. Az árak nem alkuképesek. Változhatnak az árak egyénre szabva,
például

nyugdíjasok

vagy

diákok

esetén.

Folyamatosan

biztosítok

kedvezményeket,

ajándékkezeléseket több alkalmak esetén. Részleteket személyesen tudunk egyeztetni.
Tisztaság/Egészség:
Megkérem tisztelt Vendégeimet, hogy ügyeljenek a tisztaságra. Az üzlethelyiségben tilos morzsálódó,
vagy egyéb módon szennyező, valamint erősen illatozó ételek italok fogyasztása. A belépés során
vendégpapucsot biztosítok.
A többi vendég, valamint saját egészségünk megőrzése érdekében betegség esetén kérjük,
egyeztessen új időpontot. A kezelés igénybevétele során kérem az oda vonatkozó betegségekről,
gyógyszeres kezelésekről a szolgáltatás igénybevétele előtt engem tájékoztatni. Nem tájékoztatás
esetén felelősséget nem vállalok.
Egyik masszázs szolgáltatásom sem szexuális jellegű, kérem ezt figyelembe venni.
Gyerekek/ Háziállat:
Az üzlethelyiségben nincs lehetőség gyermekek felügyeletére, illetve erre kialakított külön helyiség
sem

áll

rendelkezésre.

Gyermekfelügyeleti

szolgáltatásomat

háznál

vehetik

igénybe.

Házikedvenceket nem lehet behozni. Vendégeimre és a körülményekre tekintettel. Köszönöm a
megértést.
Tiltott tevékenységek:
TILOS az üzlethelyiség egész területén a dohányzás és a nyílt láng használata!
TILOS a kezelések alatt és a várakozó helyiségben a hangos telefonálás, zenehallgatás, zajongás és
egyéb zavaró tevékenységek!
TILOS alkoholt vagy egyéb tudatmódosító szereket fogyasztani, ilyen állapotban megérkezni!
TILOS előzetes engedély nélkül bármilyen képi, illetve hanganyag készítése és rögzítése!

Amennyiben a Házirendet a Vendég megszegi, valamint a szolgáltatást végző kétszeri felszólításának
ellenére sem hajlandó abbahagyni, vagy felhagyni a tevékenységével, köteles az üzlethelyiséget
elhagyni, ami járhat a kezelés félbeszakításával. Az üzlethelyiség ilyen esetben kártalanításra nem
kötelezhető, a szolgáltatás befizetett összege sem visszaigényelhető.

A házirendet az üzemeltető saját belátása szerint bármikor módosíthatja és kiegészítheti.
Érvényes: 2020. 03.12-től.
Bozsik Anita egyéni vállalkozó
6722 Szeged, Vitéz utca 12.
www.aranyvarázs.hu
anitabozsik@gmail.com
06 70 530 72 86

