Zmluva na vykonávanie práce predĺženia a zahustenia vlasov metódou
Seamless1
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Klient súhlasí s vykonaním práce autorizovaným salónom, akceptuje nižšie uvedené
upozornenia zmluvy a potvrdzuje, že sa s nimi v plnom rozsahu oboznámil.
Klient sa zaväzuje navštíviť autorizovaný salón do 4-6 týždňov od dátumu vykonania práce.
Klient sa zaväzuje, že bude dodržiavať zásady starostlivosti o predĺžene vlasy a bude sa
riadiť pokynmi pre mytie a starostlivosť pásikov uvedenými na karte klienta a pokynmi
kaderníka.
Záruka trvanlivosti pásikov Seamless1 je 6 týždňov od dátumu vykonania práce pri dodržaní
nasledujúcich činností:
- dodržiavanie každodennej údržby kozmetikou vyvinutou na predĺžené/zahustené vlasy.
- dodržiavanie zásady mytia a starostlivosti o pásiky Seamless1
Pásiky Seamless1 sa objednávajú individuálne pre každého zákazníka a nepodliehajú
vráteniu, alebo výmene.
Pásiky Seamless1 môžu byť skladované a následne predávané iba výlučne prostredníctvom
autorizovaných salónov Extensions II, s.r.o.

Dôležité upozornenia a reklamačné podmienky
Uznávam skutočnosť, že služba je po aplikácii predĺženia konečná. Každá zmena účesu po aplikácii bude navyše
účtovaná zodpovedajúcim spôsobom.
Potvrdzujem, že predĺženie vlasov je veľmi citlivé a odlišné od neporušených ľudských vlasov. Bol som
informovaný o každodennej údržbe. Budem dodržiavať každodennú údržbu, aby moje predĺženie bolo v čo
najlepšom stave. Beriem na vedomie skutočnosť, že silné a drsné česanie alebo nadmerne zaťažovanie a ťahanie
vlasov, môže poškodiť a vytrhnúť jednotlivé spoje. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za použitie
dodaných vlasov a za neodborné úkony na nich prevedené, nakoľko neodborné úkony ich môžu narušiť, zmeniť
jeho vlastnosti, štruktúru a dĺžku.
Potvrdzujem, že som skontroloval a schválil balenie vlasov, ktoré sa mi majú aplikovať do vlasov. V prípade, že
sa rozhodnem neuplatniť aplikáciu, plne zodpovedám za celkovú sumu poskytnutých služieb. Bol som
oboznámený s celým postupom a som si vedomý toho, že s náležitou starostlivosťou z mojej strany by mali
predĺženia zostať vo vlasoch najmenej 6 týždňov. Chápem, že ak sa vyskytne alergická reakcia, nebudem
obviňovať a žalovať výrobcu alebo salón. Poplatok za odstránenie predĺžených vlasov nie je zahrnutý
v pôvodnom poplatku.
Toto upozornenie som si riadne prečítal v plnom rozsahu a dobrovoľne súhlasím s podmienkami. Svojím
podpisom nižšie sa zaručujem, že plne chápem jeho obsah.
Meno a priezvisko........................................................................................................
Adresa a tel. číslo..........................................................................................................
Dátum vykonania služby...............................................................................................
Dĺžka a farba nadpojených pásikov vlasov...................................................................

Podpis klientky:

Podpis pracovníka autorizovaného salónu:

