Smlouva na vykonávání práce prodloužení a zahuštění vlasů metodou Seamless1

1. Klient souhlasí s vykonáním práce autorizovaným salonem, akceptuje níže uvedené upozornění smlouvy a
potvrzuje, že se s nimi v plném rozsahu seznámil.
2. Klient se zavazuje navštívit autorizovaný salon do 4-6 týdnů od data vykonání práce.
3. Klient se zavazuje, že bude dodržovat zásady péče o prodloužené vlasy a bude se řídit pokyny pro mytí a péči
o pásky uvedené na kartě klienta a pokyny kadeřníka.
4. Záruka trvanlivosti pásek Seamless1 je 6 týdnů od data vykonání práce při dodržení následujících činností: dodržování každodenní údržby kosmetikou vyvinutou na prodloužené/zahuštěné vlasy. - dodržování zásady
mytí a péče o pásky Seamless1
5. Pásky Seamless1 se objednávají individuálně pro každého zákazníka a nepodléhají vrácení anebo výměně.
6. Pásky Seamless1 mohou být skladované a následně prodávané pouze výlučně prostřednictvím
autorizovaných salonů Estensions II, s.r.o.
Důležitá upozornění a reklamační podmínky
Uznávám skutečnost, že služba je po aplikaci prodloužení konečná. Každá změna účesu po aplikaci bude účtována navíc
odpovídajícím způsobem. Potvrzuji, že prodloužení vlasů je velmi citlivé a odlišné od neporušených lidských vlasů. Byl jsem
informován o každodenní údržbě. Budu dodržovat každodenní údržbu, aby mé prodloužení bylo v co nejlepším stavu. Beru na vědomí
skutečnost, že silné a drsné česání anebo nadměrné zatěžování a tahání vlasů může poškodit a vytrhnout jednotlivé spoje. Prodávající
nenese žádnou odpovědnost za použití dodaných vlasů a za neodborné úkony na nich provedené, nakolik je neodborné úkony mohou
narušit, změnit jejich vlastnosti, strukturu a délku. Potvrzuji, že jsem zkontroloval a schválil balení vlasů, které se mi mají aplikovat
do vlasů. V případě, že se rozhodnu neuplatnit aplikaci, plně zodpovídám za celkovou sumu poskytnutých služeb. Byl jsem
obeznámen s celým postupem a jsem si vědom toho, že s náležitou péčí z mé strany by měla prodloužení zůstat ve vlasech nejméně 6
týdnů. Chápu, že pokud se vyskytne alergická reakce, nebudu obviňovat a žalovat výrobce anebo salon. Poplatek za odstranění
prodloužených vlasů není zahrnutý v původním poplatku. Toto upozornění jsem si řádně přečetl v plném rozsahu a dobrovolně
souhlasím s podmínkami. Svým podpisem níže se zaručuji, že plně chápu jeho obsah.
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