
Regulamin wiadczenia usług w Aurora Vitalis. 
 

§ 1  POSTANOWIENIA OGÓLNE  

  

1.    Niniejszy Regulamin okre la warunki korzystania z usług oferowanych w gabinetach Aurora 
Vitalis , warunki przetwarzania danych klientów, zasady związane z przystąpieniem do zabiegu oraz 

składania ewentualnych reklamacji.  
2.    Podstaw  prawną niniejszego Regulaminu stanowią w szczególno ci:  
    a) Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 Nr 16 poz.  

        93 ze zm.);  

    b) Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827);  

    c) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182).   

3.    Klienci gabinetów Aurora Vitalis zobowiązani są do zapoznania si  i akceptacji niniejszego 
regulaminu wiadczenia usług przed rozpocz ciem zabiegu oraz do jego stosowania.  
 

§ 2 USŁUGI  
 

1. Z usług gabinetów Aurora Vitalis mogą korzystać osoby pełnoletnie. 
2. Osoby niepełnoletnie w wieku 13 -18 lat mogą korzystać z oferty gabinetów Aurora Vitalis 
wyłącznie za wiedzą i zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, którzy biorą za nie pełną 
odpowiedzialno ć, podpisując stosowne o wiadczenie.  
3.Szczegółowy opis wszystkich zabiegów wykonywanych w Gabinetach Aurora Vitalis znajduje si  na 
stronie internetowej Usługodawcy pod adresem aurora--vitalis.pl a ponadto wszelkich informacji 

udziela Personel Aurora Vitalis.  

4. Klient zobowiązany jest do całkowitego wypełnienia karty klienta, karty zgody na wykonanie zabiegu 
w przeciwnym razie personel może odmówić wykonania usługi. 
5. Klient przyjmuje do wiadomo ci, iż ostateczny efekt zabiegów wykonywanych w gabinetach Aurora 
Vitalis zależy od indywidualnych cech organizmu oraz wieku klienta  i nie może być gwarantowany 
przez usługodawc .  
6. Klient zobowiązany jest do przekazania przed zabiegiem Personelowi  Aurora Vitalis wszystkich 

istotnych informacji na temat swojego stanu zdrowia lub ewentualnych przeszkód przystąpienia do 
zabiegu.   

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmówienia wykonania usługi, jeżeli Klient nie spełnia 
podstawowych wymogów higieny osobistej lub istnieją wątpliwo ci co do braku przeciwwskaza  
zdrowotnych.  

8. Klient przed rozpocz ciem zabiegu ma obowiązek powiadomienia Aurora Vitalis  o wszelkich 
dolegliwo ciach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu kosmetycznego 

(klienci są w szczególno ci zobowiązani do poinformowania o: chorobach układu krwiono nego, 
limfatycznego, neurologicznego, psychicznego, skóry, kostnego, w szczególno ci: o rozruszniku 
serca, kardiowertera, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej 

żółtaczce, zarażeniu wirusem HIV i innymi wirusami, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych 
protezach, amalgamatach, metalowych implantach w ciele, przebytych udarach itd).   

9. Zatajanie chorób, schorze  lub odmiennych stanów skutkuje wzi ciem przez Klienta na siebie 
odpowiedzialno ci za zdrowie w czasie zabiegu, a także ewentualnych skutków ubocznych.   
10. Klient zobowiązany jest także do poinformowania Personel Aurora Vitalis o ewentualnym 

pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegu.  

11. Wyżej wymienione postanowienia niniejszego Paragrafu mają zastosowanie do każdej kolejnej 
wizyty Klienta w Gabinecie Aurora Vitalis.   

12. Gabinet Aurora Vitalis nie ponosi odpowiedzialno ci za dzieci pozostawione bez opieki w 
gabinecie. 



13. Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież odpowiedzialno ć ponoszą 
rodzice bądź ich prawni opiekunowie. 
 14. Klient ponosi odpowiedzialno ć finansową za wiadome uszkodzenie bądź zniszczenie 
wyposażenia gabinetu kosmetycznego. 
  

§ 3 Realizacja usług i płatno ci 
 

1. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  
2. Celem potwierdzenia wizyty, Klient 24 godziny wcze niej otrzymuje sms lub email przypominający o 
zarezerwowanym terminie 

3. Aby odwołać wizyt , należy skontaktować si  telefonicznie lub przez sms 534-446-988, mailowo: 

kontakt@aurora-vitalis.pl z Recepcją salonu co najmniej 24 godziny przed terminem zabiegu. W tym 
wypadku Klient nie ponosi kosztów odwołania wizyty.  
4.W przypadku, gdy Klient 3-krotnie nie stawi si  na umówioną wizyt , przy umawianiu kolejnej 
poproszony zostanie o dokonanie przedpłaty, która przepada z chwilą niestawienia si  w umówionym 
terminie. 
5. W przypadku dokonania wcze niejszego zapisu na zabieg pakietowy lub wybrany cykl zabiegów i 
nieodwołania wizyty minimum dzie  wcze niej – zabieg traktowany jest jako wykonany.  

6. Klient przyjmuje do wiadomo ci, że spóźnienie si  nie gwarantuje odbycia zabiegu, jeżeli czas 
konieczny do jego wykonania koliduje z punktualnym przeprowadzeniem zabiegu kolejnego klienta.  

7. Powyższe stosuje si  niezależnie od dokonania płatno ci za umówiony zabieg.  
8. W przypadku wyboru zabiegów pakietowych dokonywanych w ustalonych terminach możliwe są 
zakupy ratalne w wyjątkowych przypadkach, o których decyduje każdorazowo Usługodawca.   
9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 powyżej Klient zobowiązany jest podpisać o wiadczenie o 
zobowiązaniu si  do dokonania płatno ci w ustalonych z Usługodawcą terminach, zwykle b dą to 
maksymalnie terminy wpłaty kolejnej raty przy nast pnej wizycie.  
10. Ceny zawarte umieszczone w cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec 
zmianie, ponieważ serie i pakiety zabiegowe są układane indywidualnie dla każdego Klienta.  
11. Za usługi wiadczone w gabinetach Aurora Vitalis płatno ci można dokonać gotówką lub kartą 
płatniczą. 
12. Promocj  i rabaty nie łączą si . 
13. Usługi / Pakiety/Bony zakupione w Aurora Vitalis nie podlegają zwrotowi oraz wymianie na 

gotówk . 
14. Przyst pując do zabiegu Klient automatycznie o wiadcza, że: 
• znana jest mu celowo ć oraz możliwe efekty wykonania zabiegu kosmetycznego,  
• Wszelkie kwestie związane po rednio lub bezpo rednio z przygotowaniem oraz zastosowaniem 
wybranego zabiegu kosmetycznego zostały mu wyja nione, które to w pełni zrozumiał,  
• Znane i zrozumiałe są dla niego wszelkie przeciwwskazania, możliwe skutki uboczne oraz efekty 

wykonania,  

• Został poinformowany o charakterystyce wybranych zabiegów kosmetycznych zrozumiał, że są 
działaniami należytej staranno ci oraz jest wiadomy, że przedmiotowe zabiegi nie gwarantują 
osiągni cia pewnych i widocznych rezultatów,  
• Nie b dzie żądał zwrotu kosztów za zabieg kosmetyczny w przypadku, gdy wybrany zabieg nie 
przyniesie zamierzonego rezultatu,  
• Przed przystąpieniem do korzystania z zabiegu kosmetycznego uwzgl dnił swój stan zdrowia i nie 
przystąpi do zabiegu, jeżeli ze wzgl du na stan zdrowia, zabieg mógłby mieć negatywny wpływ na 
jego życie, zdrowie, komfort fizyczny lub psychiczny,  
• Nie jest w ciąży, w okresie połogu lub karmienia, nie zażywa leków, nie używa jakichkolwiek innych 
substancji ani też nie posiada schorze , które są przeciwwskazaniem dla danego zabiegu,  
• Dokonał wiadomej decyzji o wyborze najodpowiedniejszego zabiegu kosmetycznego, z 
uwzgl dnieniem jego aktualnego stanu zdrowia oraz dost pnych rodków medycznych i technicznych,  



• Wyraża zgod  na zmodyfikowanie sposobu wykonania zabiegu lub nawet odstąpienia od niego, w 
przypadku, gdy dalsze jego kontynuowanie zgodnie z przewidzianą procedurą b dzie zagrażało jego 
życiu lub zdrowiu.  
15. Po wykonanych zabiegach w gabinetach Aurora Vitalis Klient powinien stosować wyłącznie 
kosmetyki skonsultowane, lub przepisane przez pracownika salonu oraz używać preparaty z wysokim 
filtrem chroniących przed ekspozycją słoneczną. 
  

§ 4. ODPOWIEDZIALNO Ć  

  

1. Usługodawca zobowiązuje si  do zapewnienia jak najwyższej jako ci wiadczonych przez siebie 
Usług.  
2. Usługodawca nie ponosi jednak odpowiedzialno ci za skutki uboczne wynikające z niestosowania 
si  do zalece , a także w przypadku zatajenia istotnych informacji na temat stanu zdrowia przed 
zabiegiem.  

3. Klient przyjmuje do wiadomo ci, iż zobowiązany jest pozostawiać swoje przedmioty w miejscach 
wskazanych przez Personel Aurora Vitalis, w przeciwnym razie Usługodawca  nie ponosi 

odpowiedzialno ci za te przedmioty.  
  

§ 5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

 

1. Usługodawca o wiadcza, że przetwarza Dane osobowe Klientów zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje rodki techniczne i organizacyjne 
zapewniające ochron  przetwarzanych danych odpowiednią do zagroże  oraz kategorii danych 

obj tych ochroną, a w szczególno ci zabezpiecza dane osobowe Klientów przed udost pnieniem ich 
osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.  
2. Usługodawca o wiadcza, że przetwarza Dane osobowe Klientów w celu:  
    •    wiadczenia Usług   

    •    przesyłania informacji handlowych związanych z dost pnymi zabiegami, promocjami i 
programami, o ile Klient wyraził na to uprzednią zgod .  
3. Klient posiada możliwo ć zdecydowania, w jakim zakresie b dą wykorzystywane jego dane 
osobowe. W szczególno ci, Klient może w każdym czasie złożyć o wiadczenie woli wycofujące zgod  
na przetwarzanie jego adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania Informacji handlowych.  
4.    Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, 
czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usuni cia, jeżeli są one niekompletne, 
nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zb dne do 
realizacji celu, dla którego zostały zebrane.  
5.    Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Klient może dokonać w recepcji 
gabinetów Aurora Vitalis. 

6.    Podanie danych jest dobrowolne lecz niezb dne w celu wiadczenia usług zgodnie z niniejszym 
Regulaminem.  

7.    Usługodawca o wiadcza, że do danych osobowych Klientów bezpo redni dost p posiada jedynie 
upoważniony Personel Aurora Vitalis. 
  

§ 6 POST POWANIE REKLAMACYJNE  

  

1.W przypadku wystąpienia powikła , lub niepożądanych efektów po zabiegu Klient powinien 
osobi cie przyj ć do salonu w przeciągu 24h po wykonanym zabiegu. 

2. Podstawą do reklamacji jest dostarczenie dowodu zakupu w postaci oryginału paragonu fiskalnego 
lub innego dowodu zapłaty za usługi (potwierdzenie przelewu, wydruk za płatno ć kartą, 
potwierdzenie przez pracownika sprzedaży usługi czy towaru), czy wydanego karnetu zabiegowego. 



W przypadku braku oryginału paragonu fiskalnego konieczne jest udowodnienie zakupu reklamowanej 
usługi czy towaru. 
 3. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie do 14 (czternastu) dni od jej otrzymania.  
4. Okre lenie niezgodno ci Usługi z Umową ma charakter ocenny, gdyż zwykle efekt ko cowy 
widoczny jest po dokonaniu cyklu zabiegów.  

5.  W przypadku zakupu towarów w gabinetach Aurora Vitalis zwroty nie b dą przyjmowane.  
  

§ 8  

  

POSTANOWIENIA KO COWE  

  

1.    W razie jakichkolwiek pyta  lub niejasno ci dotyczących zabiegów, które wykonujemy w  Aurora 
Vitalis Personel jest do Pa stwa dyspozycji w gabinetach, pod numerami telefonów i adresam e-mail. 

2.    Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowie  niniejszego Regulaminu rozpatrywane b dą 
przez sąd powszechny, którego wła ciwo ć zostanie okre lona według przepisów ustawy z dnia 17 
listopada 1964 r. Kodeks post powania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).  
3.    Niniejszy Regulamin jest dost pny w gabinecie Aurora Vitalis oraz na stronie internetowej.  
4.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa 
polskiego, w szczególno ci Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach 
konsumenta.  
5.    Zamawiający ma możliwo ć skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i 
dochodzenia roszcze  wynikających z zawieranych z Usługodawcą  Umów.  
6.    Klient posiada uprawnienie skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Miejskiego lub  
        Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub zasi gnąć pomocy u wła ciwej terenowo  
        Federacji Konsumentów. Informacje o Federacji Konsumentów znajdują si  pod adresem: 
www.federacja-konsumentow.org.pl.  
7.    Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w 
przypadku zmiany przepisów prawa lub nałożenia na Usługodawc  okre lonych obowiązków przez 
organy pa stwa, a także w celu usprawnienia swojej działalno ci. Zmiany wchodzą w życie w terminie 
14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. W celu unikni cia wątpliwo ci, wprowadzone 
zmiany nie mają wpływu na wykonanie Umów zawartych przed ich wej ciem w życie, chyba że 
wprowadzone zmiany b dą bardziej korzystne dla Klienta.  
  
  
Dzi kujemy za korzystanie z naszych usług Zespół  
Aurora Vitalis 


