Obchodní podmínky
Dárkový poukaz je platný 6 měsíců.
Permanentky na 3 a 5 masáží jsou platné po 6 měsíců.
Permanentka na 10 masáží má platnost 1 rok.
Permanentky platí na všechny masáže o stejné ceně, využít je může pouze sám předplatitel.
Změna termínu masáže je možná 24 hodin předem, změna v kratším čase není možná a služba propadá.
Termín služby může být řádně zrušen 2x za sebou, potřetí už propadne. Pokud opravdu nemůžete přijít,
pošlete za sebe náhradu!

Service conditions
Voucher is valid for 6 months.
Tickets for 3 and 5 services are valid for 6 months.
Ticket for 10 services is valid for 1 year.
Tickets are non-transferable between people but can be used on other services of the same price.
Change of the term of service is possible only 24 hours in advance, in the case of a shorter time-span
pre-paid service expires.
If the term is properly canceled 2x in a row, the service will also be forfeited. If you really can not come
on the second term, you can send somebody else!

Ochrana osobních údajů
Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se
zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré
údaje získané od zákazníků užívám výhradně pro vnitřní potřebu a neposkytuji je třetím osobám. Bez
výslovného souhlasu zákazníků nakládám s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který
připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.
Personal data protection
Customer information is stored in compliance with the applicable laws of the Czech Republic, especially
the Law on Personal Data Protection no. 101/2000 Coll. subsequent amendments and regulations. All
data obtained from customers are used exclusively for internal use and do not allow third parties. I am
handling personal data of customers solely and exclusively to the extent permitted by the Act on
Protection of Personal Data, especially in § 5 para. 2 point. b) and § 5. 6th

CENÍK
Platný od 28.8.2017
Klasická masáž

60/90/120 min.

Manuální lymfodrenáž
Bowenova masáž
Bali masáž

550/800/1000,-

90 min.

550/800,-

60/90 min.

550/800,-

90/120 min.

800/1000,-

Masáž lávovými kameny

60/90 min

550/800,-

Těhotenská masáž

60 min.

550,-

Medová masáž

40 min.

400,-

3 MASÁŽE -10 %
platnost 6 měsíců

5 MASÁŽÍ -15 %
platnost 6 měsíců

10 MASÁŽÍ -25 %
platnost 1 rok

60 min.

sleva 180,-

1 masáž za 490,-

1 470,-

90 min.

sleva 240,-

1 masáž za 720,-

2 160,-

60 min.

sleva 450,-

1 masáž za 460,-

2 300,-

90 min.

sleva 600,-

1 masáž za 680 ,-

3 400,-

60 min.

sleva 1 400,-

1 masáž za 410,-

4 100,-

90 min.

sleva 2 000,-

1 masáž za 600,-

6 000,-

