
Jelen üzletszabályzat a HARMÓNIA SZIGET által nyújtott 

szolgáltatásokra vonatkozó általános jogi, üzleti és adatvédelmi 

rendelkezéseket tartalmazza. 

 

Jelen Üzletszabályzat 2015. 09. 13. napján lép hatályba és határozatlan 

időre szól. 

 

1. Az Üzletszabályzat nyilvános, azt bárki megtekintheti, ennek 

érdekében a Szalon mindenki számára hozzáférhető módon és 

helyen tartja, valamint hivatalos internetes honlapján elérhetővé 

teszi. 

 

2. Amennyiben a szolgáltatás összege előreláthatólag az 5000 Ft 

összeget meg fogja haladni a Szalon/adott szakember jogosult 

foglalót kérni. A Vendég a foglalót a szolgáltatás elvégzésének 

biztosítákául adja. Amennyiben a szolgáltatás elvégzésére a 

Vendég érdekkörében felmerült okokból a meghatározott 

időpontban nem kerül sor, a Vendég a foglalót elveszti. Amennyiben 

a szolgáltatás elvégzésére a Szalon/ adott dolgozó érdekkörében 

felmerült okokból nem kerül sor, úgy a Szalon/ adott dolgozó köteles 

a foglalót a Vendég részére a tárgynapon visszaadni. A Vendég 

köteles tudomásul venni, hogy a szolgáltatás jellegéből adódóan 

harmadik felek miatt a szolgáltatás elvégzésének konkrét időpontja 

a helyszínen változhat.  

 

A Vendég tudomásul veszi, hogy egyszeri időpont módosítással 

élhet, erre vonatkozó igényét köteles a foglaló megadásakor 

rögzített időpont előtt legkésőbb 7 munkanappal a Szalonnak/adott 

szakembernek személyesen vagy telefonon jelezni. Amennyiben a 

Vendég a módosítás során kínált új időpontot nem fogadja el, úgy a 

foglalót a vendég elveszti. A Szalon/ adott szakember által kiadott 

időpont kizárólag a vendég és a Szalon/adott szakember által 

egyeztetett mintára és annak elhelyezésére vonatkozik. 

Amennyiben a Vendég a foglaló tárgyát képező mintát 

megváltoztatni kívánja, úgy az a Vendég érdekkörében felmerült 

okból nem megvalósult szolgáltatásnak minősül, és így a Vendég a 

foglalót elveszti.  

 



Felek az időpont foglalásról és a foglaló átadásáról külön 

megállapodást írnak alá. 

 

3. A megvásárolt bérletek, ajándékutalványok után reklamációt nem 

fogadunk el! Pénzvisszafizetés, pénzvisszaadás nem áll 

módunkban! 

 

4. A Vendég abban az esetben kérelmezheti a pénzvisszafizetést, 

amennyiben hivatalos dokumentumokkal, orvosi papírokkal 

bizonyítani tudja, hogy egészségügyi okokból nem veheti illetve nem 

tudja igénybe venni az általa már előzőleg megvásárolt 

szolgáltatást. Ebben az esetben is a már kifizetett összeg maximum 

50 %- át térítjük meg, illetve bérletek esetén a fennmaradt alkalmak 

50 %-át. 

 

5. A szalonban tartózkodó Vendégek kötelesek a nyugalom és csend 

megőrzésének érdekében a megfelelő magaviseletre! 

 

6. A szalon dolgozói a nem megfelelő magatartást tanúsító vendéget 

felszólíthatja, figyelmeztetheti vagy a szituációnak megfelelően akár 

el is küldheti a szalonból. Amennyiben ez nem elegendő, hivatalos 

szerv segítségét is kérhetik a dolgozók. 

 

 

 

 

Ajka, Fő utca 7. 


