Regulamin Wynajmu
Relaksowej Stresy Workingowej

§1 WSTĘP
1. Regulamin określa zasady świadczenia usług najmu przez firmę PsychoSfera Diagnoza, Poradnictwo,
Szkolenia Agnieszka Palacz-Chrisidis, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej nr NIP: 6852253663, REGON: 061722600 z siedzibą w Lublinie (20-819), przy ul. Relaksowej
23/9 zwaną dalej Usługodawcą a każdym podmiotem dokonującym rezerwacji gabinetu lub sali warsztatowej
w Relaksowej Strefie Workingowej przy ul. Relaksowa 23 lok. 9, 20-819 Lublin zwanym dalej Usługobiorcą.
2. Zakres, szczegóły i warunki świadczenia usług najmu zawarte są w niniejszym Regulaminie i na stronie
internetowej, przy czym informacje te należy zawsze rozpatrywać łącznie.
3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o stronie internetowej należy przez to rozumieć oficjalną
stronę internetową https://psychosfera.info.

§2 ZASADY WYNAJMU GABINETÓW
1. Gabinety oraz sala warsztatowa dostępne są dla Usługobiorców w godzinach 08:00 – 22:00 przez cały
tydzień. Gabinety można wynajmować tylko na pełne godziny (a dokładnie na 55 minut). W przypadku
wynajęcia gabinetu na kilka godzin z rzędu, odstępy nie muszą występować.
2. Złożenie zamówienia polegającego na wynajmie gabinetu lub powierzchni warsztatowej odbywa się
poprzez wypełnienie formularza zamówienia w Sklepie serwisu www.psychosfera.info po uprzednim dodaniu
do koszyka interesujących Kupującego gabinetu lub powierzchni warsztatowej. W formularzu konieczne jest
podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje wybór
metody płatności za zamówienie. Składając zamówienie należy podać termin oraz czas rezerwacji gabinetu
lub powierzchni warsztatowej. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym

Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu,
Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
3. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk
finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą
umowy o świadczenie usług najmu.
4. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupujący zostanie przekierowany na stronę Sklepu z
potwierdzeniem zamówienia oraz instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić
niezwłocznie od momentu zawarcia umowy.
5. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi
odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do
wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą
uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie
poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej
sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją
prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie
kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
6. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe,
natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada
takie uprawnienie zgodnie z ust. 5 powyżej.
7. Możliwa jest wstępna rezerwacja gabinetów oraz sali warsztatowej przez Usługobiorcę drogą mailową na
adres kontakt@psychosfera.info lub pod numerem telefonu 510 257 367, pod warunkiem jej potwierdzenia
drogą pisemną na adres mailowy oraz opłacenia zarezerwowanego najmu w przeciągu 1 dnia. Brak opłacenia
zarezerwowanego terminu jest równoważny z wygaśnięciem rezerwacji.
8. Bezkosztowe anulowanie rezerwacji możliwe jest najpóźniej do 1 dnia roboczego, do godziny 10:00
poprzedzającego umówiony termin w wypadku rezerwacji pojedynczych godzin (np. rezerwacja
poniedziałkowa, odwołanie rezerwacji najpóźniej w piątek przed godziną 10:00, rezerwacja wtorkowaodwołanie najpóźniej poniedziałek przed godz. 10:00). Rezygnacja musi zostać zgłoszona Usługodawcy
drogą mailową. W przypadku braku takiego zgłoszenia Usługobiorca zobowiązany jest do płatności za
zgłoszoną rezerwację.
9. W przypadku przedłużenia czasu korzystania z gabinetu lub sali warsztatowej Usługodawca uprawniony
jest do naliczania dodatkowej opłaty za każde rozpoczęte 15 minut najmu, według cennika umieszczonego na
stronie internetowej

10. Usługobiorca zostanie obciążony pełnymi kosztami naprawy uszkodzeń pomieszczeń powstałych w
wyniku niewłaściwego jej użytkowania.
11. Nie zezwala się na odstępowanie zarezerwowanych lub opłaconych godzin w gabinetach osobom trzecim
bez zgody Usługodawcy.

§3 KORZYSTANIE Z INTERNETU
1. Usługodawca zapewnia nielimitowany, bezprzewodowy dostęp do Internetu dla każdego Usługobiorcy.
2. Usługodawca nie odpowiada za awarię lub nieprawidłowego działanie łącza internetowego.

§4 WARUNKI I TERMINY PŁATNOŚCI
1.

Usługi oferowane przez serwis www.psychosfera.info są świadczone odpłatnie zgodnie z cennikiem

dostępnym na stronie serwisu. Ceny podane w serwisie są cenami brutto.
2.

Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są

Kupującemu na etapie składania zamówienia.
3.

Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Kupującemu drogą

elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. W przypadku najmu gabinetów oraz
powierzchni warsztatowej na okres długoterminowy, faktura wystawiana jest ostatniego dnia miesiąca,
którego dotyczy świadczenie usługi.
4.

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

•

przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy;

•

przelew online za pośrednictwem serwisu płatności Tpay.

5.

W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, wpłat należy dokonać na rachunek

bankowy nr 24 1050 1953 1000 0090 4517 1072 ING Bank Śląski, Agnieszka Palacz-Chrisidis, ul.
Relaksowa 23/9, 20-819 Lublin. W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr ….”.
6.

W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty

przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności
za pomocą szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Usługa zostanie zrealizowana dopiero po jej
opłaceniu.

7.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z

siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcina 73/6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000412357.
8.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień zaksięgowania wpływu na rachunku bankowym Usługodawcy lub

otrzymania potwierdzenia elektronicznego systemu płatności.

§5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Kupujący, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania
przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli
Sprzedawca lub Specjalista wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego,
3. Aby odstąpić od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od
umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną
na adres mailowy kontakt@psychosfera.info.
4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą
wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia
od umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta
płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został
poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu
takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient
wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku
z formą zwrotu płatności.
5. Bezkosztowe anulowanie rezerwacji możliwe jest najpóźniej do 1 dnia roboczego, do godziny 10:00
poprzedzającego umówiony termin w wypadku rezerwacji pojedynczych godzin (np. rezerwacja
poniedziałkowa, odwołanie rezerwacji najpóźniej w piątek przed godziną 10:00, rezerwacja wtorkowaodwołanie najpóźniej poniedziałek przed godz. 10:00). Rezygnacja musi zostać zgłoszona Usługodawcy
drogą mailową. W przypadku braku takiego zgłoszenia Usługobiorca zobowiązany jest do płatności za
zgłoszoną rezerwację.

§6 PRZEPISY PORZĄDKOWE
1. We wszystkich pomieszczeniach należących do Usługodawcy obowiązuje całkowity zakaz palenia.
2. Użytkownicy zobowiązani są do zachowania ciszy i spokoju, a w szczególności wyciszenia dzwonków
telefonów komórkowych
3. Usługobiorcy zobowiązani są do terminowego regulowania swoich zobowiązań wobec Usługodawcy.
4. Usługobiorcy są zobowiązani pozostawić gabinet lub salę warsztatową w stanie w jakim go zastali.
5. Usługodawca nie odpowiada za przedmioty pozostawione przez Wynajmującego w wynajmowanych
pomieszczeniach przez Wynajmującego.
6. Usługobiorcy są odpowiedzialni za osoby przebywające w gabinecie w zakresie przestrzegania
wszystkich zasad niniejszego Regulaminu.
7. Dokonanie rezerwacji sali oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa
polskiego.

2.

Do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia usług określonych niniejszym Regulaminem
właściwy jest sąd powszechny miejsca siedziby Wynajmującego.

3.

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.

4.

Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2020 roku.

