Obrancov Mieru 18 , 040 01 Košice – Sever

info@centrumliberta.sk
tel. kontakt : +421 902 330 107

Platobné podmienky a storno poplatky intenzívnych rehabilitačných pobytov:
Rezervácie rehabilitačných pobytov:
Klient alebo zákonný zástupca sa objednáva na rehabilitačný pobyt prostredníctvom emailovej
adresy: info@centrumliberta.sk alebo osobne v kancelárií Centra Liberta.
Záloha na intenzívny rehabilitačný pobyt:
Zálohu vo výške 50,- € je potrebné uhradiť najneskôr 2 mesiace pred nástupom na rehabilitačný
pobyt. Ohľadom zaplatenia rezervačného poplatku Vás budeme včas informovať prostredníctvom
emailu, ktorý ste uviedli v kontaktnom formulári. V prípade neuhradenia zálohy rezerváciu termínu
zrušíme. V prípade nástupu na rehabilitáciu bude záloha odrátaná z celkovej sumy.
Záloha na ubytovanie v rámci rehabilitačného pobytu:
Zálohu vo výške 50,- € je potrebné uhradiť najneskôr 2 mesiace pred nástupom na rehabilitačný
pobyt. Ohľadom zaplatenia rezervačného poplatku Vás budeme včas informovať prostredníctvom
emailu, ktorý ste uviedli v kontaktnom formulári. V prípade neuhradenia zálohy rezerváciu termínu
zrušíme. V prípade nástupu na rehabilitáciu bude záloha odrátaná z celkovej sumy.
Platba za intenzívny rehabilitačný pobyt:
V deň nástupu na rehabilitačný pobyt musí byť uhradená celková cena rehabilitácie. Platiť môžete
prevodom na účet na základe vystavenej zálohovej faktúry alebo v hotovosti v deň nástupu na
rehabilitačný pobyt.
Storno poplatky:
1. V prípade nenastúpenia na rehabilitačný pobyt v riadne dohodnutom termíne po zaplatení
zálohy na rehabilitačný pobyt, nebude tento poplatok vrátený. Výnimkou sú obzvlášť
závažné dôvody posudzované individuálne.
2. V prípade oznámenia neúčasti na cvičení počas rehabilitačného pobytu z iných ako
zdravotných dôvodov, nebude za daný deň vrátený už zaplatený poplatok. Výnimkou sú
obzvlášť závažné dôvody posudzované individuálne.
3. V prípade ochorenia počas rehabilitačného pobytu bude za daný deň účtovaná alikvótna
časť poplatku za rehabilitačný pobyt, zvyšnú zaplatenú sumu si klient môže odcvičiť
v najbližšom dohodnutom termíne, (najneskôr však do 6 mesiacov po zaplatení).
Centrum Liberta si vyhradzuje právo na zmenu fyzioterapeuta v prípade jeho práceneschopnosti,
čerpania dovolenky alebo inej nepredvídanej situácie.
V prípade zmeny emailovej adresy, nám ju prosím nezabudnite nahlásiť.
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