REGULAMIN USŁUG MAKIJAŻOWYCH DOSTĘPNYCH W PERFUMERIACH SEPHORA
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Art. 1 Dostępność Usług i rezerwacja
Usługi makijażowe („Usługi”) dostępne są we wszystkich perfumeriach Sephora na terenie Polski.
Celem rezerwacji Usługi należy udać się do wybranej perfumerii Sephora lub skontaktować się z nią
telefonicznie. Numery telefonów do poszczególnych perfumerii Sephora dostępne są na stronie internetowej
pod adresem http://www.sephora.pl/perfumerie. Opłaty za połączenie naliczane są według stawek
operatora.
Art. 2 Minimetamorfozy
Dostępnych jest łącznie 9 bezpłatnych Usług, tzw. Minimetamorfoz, polegających na makijażu wybranych
partii twarzy przez Konsultanta Sephora zgodnie z tematem Usługi: Idealna cera, Konturowanie, Rozświetlona
cera, Codzienny makijaż oka, Precyzyjna kreska, Intensywne oko, Podkreślone brwi, Perfekcyjne usta, Usta
Ombre. Nie jest to makijaż pełen.
Każda Minimetamorfoza trwa 15 minut.
Jednorazowo (w ciągu jednego dnia) można skorzystać z jednej wybranej Minimetamorfozy.
Art. 3 Lekcja Makijażu
Lekcja makijażu to indywidualne spotkanie z makijażystą Sephora, które przyjmuje formę warsztatów (część
makijażu wykonuje makijażysta, część Klient na podstawie wskazówek makijażysty).
Lekcja makijażu trwa 75 minut.
Cena Lekcji Makijażu to 199 zł. W przypadku dokonania bezpośrednio po Lekcji makijażu, a przed
zapłaceniem za nią, zakupu kosmetyków poleconych przez makijażystę w trakcie Lekcji makijażu (z tzw.
recepty makijażowej) za minimum 300 zł, Klient otrzyma rabat w wysokości 100% na odbytą Lekcję makijażu
(sprzedaż premiowa „Promocja”).
Art. 4 Makijaż Okazjonalny
Makijaż okazjonalny to indywidualne spotkanie makijażystą Sephora, podczas którego makijażysta wykonuje
Klientowi makijaż dopasowany do okazji (ślub, studniówka itp.)
Makijaż okazjonalny trwa 45 minut.
Cena Makijażu okazjonalnego to 129 zł.
Art. 4 Sposób wykonania Usługi
Makijażyści i Konsultanci zobowiązani są do przestrzegania czasu wykonania oferowanych Usług.
Asortyment wykorzystywany do wykonania Usługi proponowany jest przez Makijażystę lub Konsultanta, który
korzysta z produktów marek dostępnych w perfumerii tj. tzw. testerów. Jeżeli Klient życzy sobie wykonania
Usługi innym produktem, istnieje możliwość jego zakupu przez Klienta w trakcie Usługi i Usługa zostanie
wówczas wykonana z użyciem tego produktu.
Wykonanie Usługi na osobie pełnoletniej i posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych nie wymaga
podpisywania przez Klienta zgody na jej wykonanie. Osoba niepełnoletnia, a także osoba
ubezwłasnowolniona całkowicie bądź częściowo może skorzystać z Usług wyłącznie za zgodą jej
przedstawiciela ustawowego.
Klient korzystający z Usługi zobowiązany jest poinformować Makijażystę lub Konsultanta o możliwych
przeciwskazaniach do jego wykonania np. występującej alergii lub uczuleniu na niektóre składniki
kosmetyków, wrażliwej skórze itp. Sephora nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne działania
niepożądane, jeżeli Klient nie poinformował Makijażysty lub Konsultanta o możliwości ich wystąpienia.
W przypadku ostrych stanów zapalnych skóry Klienta, niepokojących zmian na cerze lub innych
stwierdzonych przez Makijażystę lub Konsultanta przeciwwskazaniach do wykonania Usługi, Makijażysta lub
Konsultant ma prawo, w trosce o zdrowie Klienta odmówić wykonania Usługi.
Art. 5 Postanowienia końcowe
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2017 r. przez czas nieoznaczony. Sephora przysługuje prawo
do zmiany Regulaminu w każdym czasie, jednak zmiany Regulaminu nie będą obowiązywały w stosunku do
Usług już zarezerwowanych. Obowiązujący Regulamin jest dostępny w Perfumerii.
W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
Usługodawcą oraz organizatorem i fundatorem Promocji jest Sephora Polska Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 92, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, KRS 0000030761, REGON 351349765, NIP 6761992751, o
kapitale zakładowym 1.000.000,00 zł.
Reklamacje związane z wykonaniem Usług lub Promocją należy zgłaszać Sephora Polska Sp. z o.o. na adres
wskazany w art. 5 ust. 3.

