
 
УСЛОВИЯ 

НА КАМПАНИЯТА ЗА НОВИ КЛИЕНТИ В INSPIRE

1.Ваучерите са един вид с левова равностойност: 19 лв за жени клиенти, които за първи
път посещават салони Inspire.
1.1.Ваучер за безплатно подстригване на стойност 19лв.: подаръкът може да се ползва от
дами клиенти, които за първи път посещават салони Inspire. Левовата равностойност на
подаръка е 19 лв и се приспада от цената на услугата Дамско подстригване и стайлинг в
салона (редовна цена на услугата: 32лв). Няма ограничения ваучерът да се ползва заедно
с други фризьорски услуги в салона като терапия с Аlterna, Kerastase, Olaplex, Awapuhi,или  
с боядисване.

2.Ваучерът  е еднократен и се ползва при първо посещение на съответния клиент във
верига салони Inspire.
2.1.Ако съответният клиент е за първи път в един от салоните Inspire, но е посещавал
вече другите салони Inspire като клиент, то той не се приема за нов клиент на веригата
салони и не може да се възползва от подаръка. Може да го преотстъпи на свой близък,
приятел.
2.2. Клиентът трябва  за първи път да посещава салони Inspire. Този факт се
удостоверява с проверка в базата данни с клиенти на салоните.

3. Подаръците-ваучери не може да бъде заменян за пари и/или услуги в салона

4. Подаръците-ваучери не може да бъдат комбинирани или натрупвани с др. отстъпки и
промоции в салона. Ако в салона се провеждат паралелни промоции или кампании,
клиента може да избере само една от офертите, от която да се възползва. 
5. Подаръците-ваучери за дамско подстригване могат да се ползват в комбинация с
терпаии, ритуали с включено подстригване и стайлинг като се приспада левовата
равностойност на подаръка -19 лв от цената на ритуала. Цените на ритуалите вижте на
https://inspirebg.com/prices 

6. За да се възползвате от отстъпката , се представя ваучера на рецепция. Ако е получен
по електронен път-се показва изпратения ваучерана телефон/компютър.

7. Срок: валидността на ваучера е 30.04.2021година. В този срок подаръкът трябва да
бъде използват или валидността му изтича.

8.Ваучерите могат да се ползват след предварително запазване на час, в който и да е
салон от веригата Inspire.

9.Aдреси на салони Inspire: 1. кв.Хладилника, ул.Сребърна 2. ул.Пирин 91, кв.Манастирски
ливади; 3.бул.Цариградско шосе 54Б, сграда GrafiХ; 4. Бизнес парк София, сграда 2

 



10.  Изменение на кампанията за нови клиенти
 Условията ,срока, както и предлаганите отстъпки могат да бъдат прекратявани,
променяни, заменяни от страна на салони INSPIRE във всеки един момент. Промяната
се извършва с публикуването й в секция Новини с уеб адрес:
https://inspirebg.com/news/vaucher

11. Отказ на отстъпките на даден клиент при неспазване условията на кампанията
Салони INSPIRE имат право да откажат остъпките на даден клиент(и) при съмнение за
недобросъвестност от страна на клиента с цел получване на отстъпките като
подправяне на ваучера, манипулиране на данните, предоставяне за друг човек или
трето лице, което е неспазване условията на кампанията

12. Ограничване на отговрността
 12.1.Салони INSPIRE не носят отговорност за неизпълнение на кампанията поради
форсмажорни обстоятелства по смисъла на Търговския закон
 12.2.Салони INSPIRE не носят отговорност за невъзможността за получване на
ваучера, поради лоша Интернет връзка или друг технически проблем с регистрацията,
влизането в акаунта. 
 
13. ДРУГИ УСЛОВИЯ
13.1. С включването в кампанията клиентът се съгласява, че негови лични данни (мейл
и име) ще бъдат обработвани с цел реализация на кампанията, както и могат да се
предоставят на трети лица, доколкото това е необходимо за осигуряване
предоставянето на отстъпките
13.2. Приемайки настоящите условия клиентите изрично се съгласяват салони INSPIRE
да изпраща информация за продукти, отстъпки и промоции, както и на други рекламни
материали и оферти. В случай, че клиентът не желае да получава рекламни материали
и оферти, може да уведоми за това  салони
INSPIRE, следния и-мейл:office@inspirebg.com
13.3. Тези правила определят механизма на кампанията за нови клиенти на салони
INSPIRE и уреждат взаимоотношенията, които възникват във връзка с участието в нея
между търговските фирми Бюти Иновейшън ООД и Инспайър Хеър ЕООД,
притежатели на марката INSPIRE и клиентите, включени в кампанията.


