
REGULAMIN REZERWACJI USŁUG

I. POJĘCIA UŻYWANE W DALSZEJ CZĘŚCI DOKUMENTU

1. Usługodawca - firma świadcząca usługi sesji w komorze normobarycznej

Normocomplex Poznań
ul. Meissnera 2a/16
60-408 Poznań
NIP: 7811997226
REGON: 383616230

2. Usługa - sesja w komorze normobarycznej.

3. Klient - osoba zamawiająca Usługę.

4. Cennik usług - cennik usług publikowany na stronie 

https://normobaria-poznan.pl/cennik/

5. Metoda płatności - używane metody płatności udostępniane przez portal 

https://www.przelewy24.pl/

6. System rezerwacji - system umożliwiający zapytanie o termin wykonania 

Usługi i pobranie zaliczki na poczet jej wykonania.

II. ZAPYTANIE O TERMIN SESJI W KOMORZE NORMOBARYCZNEJ

1. W celu zapytania o dostępny termin Usługi należy skorzystać z System 

rezerwacji.

2. Opłata dokonywana w Systemie rezerwacji jest zaliczką na poczet 

wykonania Usługi.

Zapytanie o termin Usługi odbywa się w następujący sposób:

1. Wybór rodzaju i terminu Usługi.

a) Na pierwszej stronie, Klient wybiera rodzaj oraz liczbę osób korzystających

z Usługi oraz datę i godzinę wykonania Usługi.



b) Po przejściu do kolejnej strony Klient wypełnia swoje dane personalne, 

akceptuje wymagane zgody formalne i przechodzi do płatności.

2. Płatność

a) Na stronie płatności Klient może wybrać pożądaną formę płatności 

dostępną we wcześniej wybranej Metodzie płatności (jeżeli jest 

pokazana).

b) Płatność zostaje dokonana w ramach narzędzi dostępnych w ramach 

Metody płatności.

3. Potwierdzenie płatności

a) Po przyjęciu wpłaty, Klient zostaje automatycznie powiadomiony 

e-mailem.

III. UZGODNIENIE TERMINU USŁUGI

1. Po otrzymaniu zapytania o dostępny termin, Uługodawca kontaktuje się z 

Klientem telefonicznie lub za pomocą e-mail (podane w zapytaniu), w celu 

ustalenia ostatecznego terminu wykonania usługi.

2. Jeżeli nie będzie możliwości ustalenia terminu usługi odpowiedniego dla 

Usługodawcy i Klienta, to Usługodawca zwróci Klientowi zapłaconą zaliczkę. 

W takim przypadku transakcję uznaje się za anulowaną.

IV. WYKONANIE USŁUGI

Po przybyciu na zarezerwowaną Usługę:

1. Klient jest zobowiązany do uiszczenia pozostałej kwoty należności zgodnie z 

Cennikiem usług. Brak uregulowania należności uniemożliwi wykonanie 

Usługi bez prawa do zwrotu zapłaconej zaliczki.

2. Klient, który posiada karnet na wielokrotne wykonanie Usługi, otrzyma zwrot

zapłaconej zaliczki.



V. ANULOWANIE I ZAMIANA USŁUGI

1. Przed upływem 24 godzin do wykonania Usługi, Klient może:

a) w porozumieniu z Usługodawcą, zmienić termin wykonania Usługi na 

inny dostępny termin,

b) anulować Usługę; w tym przypadku wpłacona zaliczka będzie zwrócona.

2. W przypadku anulowania Usługi w terminie krótszym niż 24 godziny przed 

upływem jej terminu, wpłacona zaliczka nie zostanie zwrócona.

3. Klient może w każdym przypadku przenieść zamówioną Usługę na inną 

osobę, pod warunkiem, że przed terminem wykonania Usługi, powiadomi o 

tym fakcie Usługodawcę.

4. Usługa zamówiona i niewykorzystana z winy Klienta, traci ważność. Klient 

nie ma możliwości jej zamiany a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

VI. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie formularzy 

związanych z rezerwacją i zakupem Usługi.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wykonania 

Usługi w przypadku:

a) niemożności kontaktu z Klientem w wyniku błędnego wypełnienia 

formularza przez Klienta,

b) innych przypadków losowych niezależnych od Usługodawcy.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Systemu 

rezerwacji wynikłą nie z jego winy i innych czynników niezależnych.

VII. REKLAMACJE

1. Ewentualne reklamacje dotyczące jakości wykonania Usług, należy wysłać 

na piśmie w dowolny z poniższych sposobów:



a) pocztą tradycyjną na adres:

Normocomplex Poznań

ul. Nad Różanym Potokiem 6

61-680 Poznań

b) pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@normobaria-poznan.pl

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

a) dane klienta (imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, e-mail),

b) identyfikację reklamowanej Usługi (data, godzina, rodzaj),

c) opis problemu,

d) propozycję rozwiązania (np. obniżenie ceny, refundację).

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od otrzymania.

4. Klient zostanie powiadomiony o decyzji pisemnie na adres podany w 

reklamacji.

VIII. AKCEPTACJA REGULAMINU

1. Zaznaczenie opcji „Akceptuję warunki regulaminu” oznacza, iż Klient 

rozumie i wyraża zgodę na warunki w nim umieszczone. 

2. Brak akceptacji Regulaminu spowoduje brak możliwości dokonania 

rezerwacji Usługi.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 21/10/2020 r.


