ОБЩИ

УСЛОВИЯ НА КОЗМЕТИЧНО СТУДИО SKIN
CHOICE ЗА РАБОТА С КЛИЕНТИ

1. ПРЕДМЕТ
1.1. С настоящите Общи условия се уреждат отношенията между „ТИД ГРУП“ ЕООД,
ЕИК 203979303, в качеството му на собственик на козметично студио Skin Choice
(наричано по-нататък „Изпълнител“ или „Skin Choice”) и ползвателите на услуги,
предлагани от козметичното студио (наричани по-нататък „Клиенти“).
2. ПОНЯТИЯ
2.1. Изпълнител на козметични услуги, предлагани от козметично студио Skin Choice, е
„ТИД ГРУП“ ЕООД, ЕИК 203979303, със седалище и адрес на управление гр. Варна,
п.к. 9000, р-н Младост, ул. Чинар № 29, ет. 2, ап. 6.
2.2. Клиент е всяко юридическо лице или пълнолетно физическо лице, което ползва
козметични услуги, предлагани в козметично студио Skin Choice. Ползватели на
козметични услуги, предлагани в козметично студио Skin Choice, могат да бъдат
малолетни и непълнолетни физически лица, придружени от техен законен представител
(родител, настойник или попечител). В този случай Skin Choice си запазва правото да
откаже да изпълни някоя от предлаганите козметични услуги, при положение че същата
е неподходяща и/или противопоказна за лица под 18 години.
2.3. Козметични услуги са всички услуги, предлагани от Skin Choice, подробно описани
в списък, който е на разположение на клиентите в козметично студио Skin Choice, както
и на сайта https://skinchoice.bg. В списъка на козметичните услуги са включени
козметични процедури за лице и тяло, терапии за лице, различни видове епилация,
масажи, маникюр, педикюр и др.
3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
3.1. Изпълнителят е длъжен да:
3.1.1. Изпълнява качествено предлаганите козметични услуги.
3.1.2. Спазва настоящите Общи условия.
3.1.3. Предоставя предлаганите козметични услуги в работното време на козметично
студио Skin Choice, след предварително фиксиране на час за предоставяне на услугата.
3.2. Изпълнителят има право да:
3.2.1. Получи цената на предоставената козметична услуга. Всички цени на
предлаганите козметични услуги са предварително определени в ценова листа.
3.2.2. Откаже да предостави дадена козметична услуга, в случай че клиентът не е
фиксирал предварително час за нейното изпълнение или се забави с повече от 10
минути за фиксиран час.

3.2.3. Откаже да предостави дадена козметична услуга, в случай че е неподходяща за
определен клиент поради медицински противопоказания и/или възрастови ограничения.
4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТИТЕ
4.1. Клиентът е длъжен да:
4.1.1. Заплати на изпълнителя цената на предоставената му козметична услуга.
4.1.2. Спазва настоящите Общи условия.
4.1.3. Фиксира предварително час за изпълнение на козметичната услуга.
4.2. Клиентът има право да:
4.2.1. Получи исканата от него козметична услуга, която следва да бъде изпълнена
качествено от правоспособен специалист.
4.2.2. Получи предварителна информация за предлаганите козметични услуги, тяхната
стойност и начин на изпълнение.
5. ПРОМОЦИИ И ОТСТЪПКИ
5.1. Изпълнителят има право да предлага козметични услуги с отстъпка в период на
промоция.
5.2. Изпълнителят е длъжен да предостави предварителна информация за предлаганите
отстъпки, общите намаления по време на промоция и периода на промоцията.
5.3. Предлаганите от изпълнителя промоционални цени важат за всички клиенти на
Skin Choice в периода на промоцията.
6. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Skin Choice има право да променя едностранно настоящите Общи условия. Промяната
се извършва чрез публикуването на новите Общи условия на страницата
https://skinchoice.bg и има действие от датата на публикацията, в случай че не е
посочена изрично друга дата.
7. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
Skin Choice не носи отговорност за неизпълнение на козметична услуга или грешки при
изпълнение на козметична услуга поради форсмажорни обстоятелства по смисъла на
Търговския закон.
8. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО
8.1. Всички евентуално възникнали спорове между страните ще се разрешават
доброволно чрез преговори. В случай че всички способи за помирение между страните
бъдат изчерпани, споровете ще бъдат отнасяни за решаване пред компетентния
български съд.
8.2. За всички въпроси, неуредени в настоящите общи условия, ще се прилагат
правилата на действащото българско законодателство.
9. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Във връзка с използването на козметични услуги, предлагани от Skin Choice, клиентът
се съгласява личните му данни да бъдат обработвани от Skin Choice, както и да бъдат
предоставяни на трети лица, доколкото това е необходимо за предоставяне на
козметичните услуги. При обработка на предоставените лични данни Skin Choice
прилага Политиката за защита на лични данни, публикувана на адрес
https://skinchoice.bg.
Настоящите Общи условия влизат в сила от деня на публикуването им на страницата
https://skinchoice.bg.

