ZAKUPY ZE STYLISTKĄ W GALERII JURJSKIEJ
ZASADY
1. Oferujemy naszym klientom możliwość skorzystania z konsultacji profesjonalnej stylistki. podczas
zakupów odzieży, obuwia i akcesoriów w sklepach na terenie centrum handlowego „Galeria Jurajska”
w Częstochowie („Galeria Jurajska”), („Usługa”).
2. Skorzystanie z Usługi stylistyki jest bezpłatne, a koszty zakupów w całości pokrywa Klient.
3. Usługa obejmuje ustalenie preferencji i potrzeb Klienta (np. stylizacja na określoną okazję, wymiana
garderoby codziennej) oraz określenie budżetu na zakupy. wspólne zakupy ze stylistką, która udziela
porad w zakresie stylizacji, w tym dotyczących podkreślenia atutów sylwetki Klienta oraz doboru
fasonów, kolorów i akcesoriów.
4. Skorzystanie z Usługi wymaga wcześniejszego dokonania rezerwacji terminu na stronie internetowej:
http://www.galeriajurajska.pl/ w zakładce STYLISTKA, z wyprzedzeniem co najmniej 2 (dwóch) dni,
poprzez wybór jednego z dostępnych terminów oraz wypełnienie i wysłanie formularza
zgłoszeniowego on-line. Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego Klient otrzymuje maila z informacją
o przyjęciu zgłoszenia i prośbą o potwierdzenie rezerwacji. Rezerwację należy potwierdzić w ciągu 6
godzin klikając w link znajdujący się w mailu. Niepotwierdzona rezerwacja zostaje automatycznie
anulowana.
5. Czas przypadający na świadczenie Usługi dla jednego Klienta wynosi nie więcej niż 90 minut.
6. Klient może skorzystać z Usługi jeden raz na kwartał.
7. Spotkanie ze stylistką rozpoczyna się o zarezerwowanej godzinie w Punkcie Informacyjny na
pierwszym poziomie handlowym w Galerii Jurajskiej. W przypadku spóźnienia Klienta na spotkanie ze
Stylistką przekraczającego 15 minut rezerwacja zostaje anulowana.
8. Stylistka może obsługiwać klientów w języku polskim lub angielskim.

OŚWIADCZENIE ORGANIZATORA
Dane osobowe nie będą przechowywane ani przetwarzane, zostaną użyte tylko i wyłącznie na potrzeby
skontaktowania się z klientem w celu świadczenia usługi.
Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zaplanowanej usługi z uwagi na ważne okoliczności
zewnętrzne.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w każdej chwili zasad funkcjonowania usługi. Informacja o
zmianach będzie dostępna na stronie http://www.silesiacitycenter.com.pl/. Zmiany wchodzą w życie z dniem
ich ogłoszenia.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość towarów sprzedawanych w poszczególnych punktach
handlowych, prowadzących działalność na terenie Centrum Handlowego Galeria Jurajska.

