Cenová štruktúra a ich podmienky
Naša cenová štruktúra odráža úroveň vzdelania a skúsenosti ,uvedené ceny sú
orientačné a môžu sa líšiť podľa typu v lasov, náročnosti spracovania účesu, rozsahu
poškodenia ,dĺžky v lasov a pre akú v lasovú kozmetiku sa rozhodnete.
Pri rezervácii spoločenského, svadobného účesu sa účtuje záloha. Výška záloha za
svadobný účes je 50€/osoba a pri spoločenskom účese sa účtuje záloha
20€/osoba.Pri záväznej objednávke je nutné dodržať stanovenú lehotu na uhradenie
zálohy a to do 7 dní od prijatia objednávky.
Pri rezervácii farbenia ,sťahovania farby, melír, sa účtuje záloha vo výške 10 € .Pri
záväznej objednáv ke je nutné dodržať stanovenú lehotu na uhradenie zálohy a to do 24
hodín.Ak sa tomu tak nestane tak termín bude pridelený inému klientov i, ktorý je v
poradí. Po prijatí zálohovej platby Vám bude zaslané oznámenie o jej prijatí a následne
daný termín záväzne rezervovaný. Ak sa rozhodnete rezerváciu spoločenského,
svadobného účesu zrušiť tak ste povinný/ná oznámiť zrušenie termínu do 60 dní pred
rezervovaným termínom. Ak sa zrušenie termínu nedodrží v ochrannej lehote 60 dní tak
záloha prepadá v prospech spoločnosti z dôvodu ušlého zisku.
Ak sa rozhodnete rezerváciu farbenia, melírovania ,sťahovania farby zrušiť tak ste
povinný/ná oznámiť 48 hodín pred rezervovaným termínom. Ak sa zrušenie termínu
nedodrží v ochrannej lehote 48 hodín tak záloha prepadá v prospech spoločnosti z
dôvodu ušlého zisku.
V prípade vycestovania ku klientov i účtujeme 60 centov/km zo sídla firmy na miesto
konania a späť. Zálohovú platbu účtujeme v sume 100 € a na mieste konania doplácate
sumu 400 € nakoľko je naša prevádzka zavretá. V cene je zahrnutý 1x svadobný účes
+ x... spoločenských účesov podľa dohody. Platí iba pre úkony pre tvorbu spoločenských
a svadobných účesov. Náklady spojené s dopravou sú uhradené pred dohodnutým
termínom česania na podnikateľské konto Hair Clinic Daniela s.r.o.
Číslo účtu:4023342482/7500
Iban:S K0575000000004023342482
Náš cenník služieb nájdete na našom webe: www.hairclinicdaniela.sk
Čestne vyhlasujem, že s podmienkami spolupráce a aktuálnymi cenami služieb Hair
Clinic Daniela s.r.o som bol/la oboznámený/á a súhlasím s nimi.

