CONDICIONS
GENERALS
PROMOCIONS
Si la compra realitzada fos una oferta promocional tindrà una validesa exclusiva de
30 dies. Si en l’esmentat període de 30 dies l’import del preu de la present oferta
promocional no hagués estat totalment abonat, els serveis que es prestin transcorreguts
aquests trenta dies es facturaran al preu que correspongui sense aplicació del preu de
la present oferta promocional. En tot cas, el preu parcial abonat durant els esmentats
trenta dies no es podrà bescanviar per altres serveis i/o productes.
TIQUETS
En el cas d’haver proporcionat els tiquets al client per a la seva utilització en els serveis
contractats, aquest els presentarà per a cada sessió que desitgi realitzar. En el cas de no
presentar-los, l’empresa es reservarà el dret de prestar o no el servei contractat.
No obstant, en el cas que l’empresa accedeixi a prestar el servei sense prèvia
presentació del tiquet, es farà constar al registre de serveis prestats l’absència de
presentació del tiquet i la invalidació del mateix per evitar un ús posterior no autoritzat.
Un cop finalitzat el nombre de sessions contractades pel client, i en el cas de divergència
entre el nombre de tiquets pendents d’utilització i el nombre de sessions relacionades
amb aquests tiquets, prevaldrà sempre el registre de l’empresa i es procedirà a
l’anul·lació de l’excés de tiquets no utilitzats.
CADUCITAT I CONDICIONS
La caducitat dels serveis i abonaments es comptarà des del moment de la compra. En
els tractaments corporals, facials, capil·lars i de medicina estètica tindran una validesa
de 18 mesos. En els tractaments de fotodepilació amb làser o IPL tindran una validesa
de 32 mesos els abonaments de 20, 30 i 40 zones. Tots els altres abonaments o zones
individuals comprades tindran una caducitat de 24 mesos.
Un cop transcorreguts aquests terminis no es tindrà dret a realitzar el servei.
La compra de qualsevol abonament o servei no dóna dret a realitzar-lo a l’establiment
on s’ha adquirit. Es podrà realitzar el tractament en qualsevol dels nostres centres que
realitzi el servei contractat.
CANCEL·LACIÓ DE CITA
Totes les reserves de serveis amb Nuo Dermoestètica es poden cancel·lar fins a 24
hores abans sense cap cost.
Les reserves que es cancel·lin amb menys de 24 hores d’antelació comportaran el
càrrec del 50% del servei contractat.
Les reserves que no es cancel·lin o que no es presentin comportaran un càrrec del
100% de l’import del servei contractat i, en el cas d’abonaments o de targeta regal, el
servei es donarà per consumit.
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GIRONA · Juli Garreta, 18 · T. 972 42 71 87
GRANOLLERS · Pl. Porxada, 16 · T. 93 141 48 60
LLEIDA · Carme, 17 · T. 973 22 45 69
MANRESA · Josep Maria Planes, 9 (darrere Correus) · T. 93 876 28 87
MATARÓ · Riera, 70 · T. 93 790 16 83
SABADELL · Rambla, 116 · T. 93 727 03 83
TERRASSA · Gavatxons, 14 · T. 93 712 70 36
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