Karta SPA - REGULAMIN
1. Osoby uprawnione do korzystania z Karty SPA
Kartę SPA otrzymują osoby dokonujące rezerwacji na serwisie wySPAzdrowia.pl oraz osoby, które otrzymały
Kartę SPA jako nagrodę za udział w konkursach lub rejestracji na Portalu oraz w kampaniach promocyjnych
realizowanych wraz z Partnerami Portalu. Aby skorzystać z Karty SPA konieczna jest każdorazowa rezerwacja
pobytu na wySPAzdrowia.pl.
2. Korzyści wynikające z posiadania Karty SPA
a) Karta SPA umożliwia dokonywanie rezerwacji na serwisie wySPAzdrowia.pl z przyznanym rabatem. W
przypadku otrzymania Karty SPA po rezerwacji Klient otrzymuje rabat w wysokości 200 zł. Kwotę tę można
wykorzystać podczas dokonywania następnych rezerwacji - można dokonać czterech rezerwacji Pakietów,
których cena będzie obniżona o 50 zł (4 x 50 zł = 200 zł). W przypadku dokonywania rezerwacji Pakietów na
wySPAzdrowia.pl z wykorzystaniem rabatu z Karty SPA kwota na Karcie zostaje pomniejszona o 50 zł z każdą
kolejną rezerwacją.
b) Karta SPA umożliwia zakup dodatkowych zabiegów SPA w wybranych Hotelach z 10% rabatem, po rezerwacji
pobytu na wySPAzdrowia.pl. Kartę należy przedstawić w recepcji lub w recepcji SPA przed dokonaniem zakupu.
c) Karta SPA umożliwia zakup z ustalonym rabatem produktów i usług oferowanych przez Partnerów Portalu:
- Karta SPA upoważnia do 15% rabatu na zakupy na serwisie jasminum.pl - Studio Bielizny Ekskluzywnej
- Karta SPA upoważnia do 5% rabatu na zakupy na serwisie zdrowoteka.pl - Internetowa Apteka
W przypadku chęci skorzystania z zakupu danych produktów / usług należy poinformować Partnera o numerze
posiadanej Karty SPA.
3. Czas działania Karty SPA
Karta SPA jest przyznawana na okres nieograniczony czasowo, ale Portal zastrzega sobie możliwość określenia
czasu obowiązywania Kart SPA, o czym każda osoba posiadająca Kartę zostanie powiadomiona drogą mailową.
4. Aktywacja Karty SPA
Karta SPA otrzymana poprzez dokonanie rezerwacji na portalu wySPAzdrowia.pl jest już aktywowana i
umożliwia ona dokonywanie kolejnych rezerwacji z wykorzystaniem rabatu.
Karta SPA otrzymana w inny sposób (wygrana w konkursach, otrzymanie Karty przy rejestracji na
wySPAzdrowia.pl, otrzymanie Karty w kampaniach promocyjnych realizowanych wraz z partnerami serwisu)
powinna być aktywowana poprzez skontaktowanie się z serwisem i podanie nazwiska, adresu e-mail, numeru
Karty i kodu aktywacyjnego dołączonego do Karty.
5. Reklamacje i Kwestie Sporne
Serwis wySPAzdrowia.pl posiada umowy z wybranymi Hotelami SPA potwierdzające udział Hotelu w programie
rabatowym Karty SPA. Serwis wySPAzdrowia.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie lub złamanie
warunków umowy tj. brak akceptacji Karty SPA poprzez Hotele. W takim przypadku prosimy o kontakt na
info@wySPAzdrowia.pl w celu wyjaśnienia kwestii spornych.
a) Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie danych w formularzu rezerwacyjnym, co wiąże się
także z otrzymaniem Karty SPA pod właściwy adres. Portal nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe lub
niepełne wpisanie danych.
b) Klient zobowiązany jest do zachowania otrzymanej Karty SPA, jeśli chce z niej korzystać w przyszłości. Portal
nie bierze odpowiedzialności za zagubienie Karty.
W przypadkach wymienionych w podpunktach a i b duplikat Karty czy też Karta z nowym numerem nie są
wysyłane ponownie. Klient ma jednak możliwość otrzymania wcześniej przypisanego numeru Karty SPA w celu
dokonywania rezerwacji z rabatem wymienionym powyżej w punkcie 2 podpunkt a regulaminu.
c) W przypadku dokonania rezerwacji na 7 lub mniej dni przed planowaną datą przyjazdu Portal nie bierze
odpowiedzialności za nieotrzymanie przez Klienta Karty SPA przed pobytem. W takim wypadku ze względu na
wysyłkę Karty drogą pocztową należy liczyć się z brakiem możliwości skorzystania ze zniżki 10% na dodatkowe
zabiegi w hotelu.
Karta SPA nie jest kartą kredytową, płatniczą, bankomatową, ani też nie zastępuje żadnej formy płatności.

