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Regulamin rezerwacji i płatności dla gabinetów terapeutycznych
1. Godziny pracy biura
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00 do 18.00 z wyjątkiem ustawowych dni
świątecznych.

2. Rezerwacja
Aby dokonać rezerwacji gabinetu należy skontaktować się z biurem w wybrany sposób:

• Telefonicznie pod numerem +48 690 804 604
• W formie wiadomości e-mail, wysyłając ją na adres: kontakt@naturalnecentrumzdrowia.pl
• Za pomocą wiadomości SMS, wysyłając ją na numer telefonu: +48 690 804 604
Uwaga! Prosimy nie dokonywać rezerwacji za pośrednictwem Facebooka, Messengera itp.

3. Płatność za gabinety
Opłatę za gabinety można wnieść za pomocą:

• przelewu, na podstawie wystawionej faktury VAT
• wpłaty gotówki do kasy firmy w pokoju 128 (w godzinach pracy biura)
• pozostawienia gotówki w imiennej kopercie, wsuniętej do wrzutni znajdującej się w każdym gabinecie.
4. Rezygnacja z rezerwacji
W przypadku częściowej lub całkowitej rezygnacji z rezerwacji gabinetu, opłata nie zostanie pobrana, gdy
rezygnacja zostanie zgłoszona w godzinach pracy biura, w formie wiadomości SMS lub e-mail, minimum
dnia poprzedniego (dni robocze) do godziny 12.00 w przypadku pojedynczych rezerwacji standardowych.
W przypadku stałej rezerwacji na określone, powtarzające się terminy (np. każda środa od 15.00 do 18.00),
rezygnacja częściowa lub całkowita musi nastąpić minimum na dwa dni robocze przed kolejnym terminem.
Przy czym zgłoszenie również należy zrobić do godziny 12.00. Wtedy również nie zostanie poprana opłata.
Jeśli gabinet jest rezerwowany na dzień następujący po dniu, w którym została zgłoszona rezerwacja, to
można ją odwołać tylko tego samego dnia, w którym została zgłoszona (w godzinach pracy biura). Wtedy
opłata nie zostanie pobrana.
Brak zgłoszenia rezygnacji z rezerwacji w zgodzie z powyższymi zasadami, skutkuje koniecznością
opłacenia najmu gabinetu, nawet, jeśli nie został on wykorzystany.

Dziękujemy za zrozumienie i przestrzeganie regulaminu.
Życzymy wszystkim miłego użytkowania naszych przestrzeni.

Zespół Naturalnego Centrum Zdrowia.
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