
Felhasználási feltételek 

1.  Általános irányelvek, illemszabályok 
● Kérjük vendégeinket, legalább 10 perccel a foglalt időpont előtt érkezzenek, hogy alkalmuk 

legyen megbeszélni az egyéni igényeket, elfogyasztani egy frissítőt, illetve rá tudjanak 
hangolódni a kezelésre.  

● Ha netalán késnének, nagyra értékeljük ha ezt telefonon jelzik nekünk. A kezelés végének 
időpontját ekkor sajnos már nem tudjuk módosítani.  

● Vendégeink nyugalma érdekében mindenkit megkérünk arra, hogy némítsa el 
mobiltelefonját. 

● A kezelés előtt kérjük, tájékoztassák a masszázsterapeutát bármely fennálló egészségügyi 
problémájukról, beleértve a különböző allergiákat, sérüléseket, bőrproblémákat illetve 
fertőzéseket, hölgyek esetében a terhességet illetve szoptatást. 

● Nyolc éven aluli gyermekek kizárólag szülői vagy gondviselői felügyelettel várakozhatnak a 
masszázsszalonban, illetve ha kezelésre érkeznek, azt kísérőjükkel együtt vehetik igénybe, a 
kétfős masszázsok számára kialakított helyiségben. 

● Masszázsterapeutáink magasan képzett szakemberek, akik kizárólag masszázskezeléseket 
végeznek, erotikus vagy szexuális jellegű kéréseket nem teljesítenek. 

 
 
2.  A foglalás illetve lemondás szabályai 

● Tekintettel más vendégeinkre, időpont módosítást illetve lemondást csak a kezelés 
megkezdése előtt legalább két órával áll módunkban elfogadni.  

● Amennyiben csak késve tudnak a kezelésre érkezni, kérjük minél hamarabb értesítsék erről a 
szalont. Egy 15 percet meg nem haladó csúszás esetén minden tőlünk telhetőt meg fogunk 
tenni annak érdekében, hogy sor kerüljön a kezelésre.  

● Abban az esetben, ha a késés több mint negyed óra, és arról nem értesítették előzetesen a 
szalont, a foglalás automatikusan törlődik. 

● A kezelési időpont napján leadott foglalási kérelemről az ügyvezető dönt. 
● Vendégeink legkésőbb zárás előtt egy órával induló kezelésekre foglalhatnak időpontot. 
● Azon vendégeink, akik ajándékkupon felhasználásával foglaltak időpontot, és kevesebb mint 

két órával a kezelés megkezdése előtt mondták azt le, elvesztik az ajándékkupon 
érvényességét is. 

● Előzetes időpont egyeztetés nélkül is szívesen látunk érdeklődőket szalonjainkban. A nagy 
forgalomra való tekintettel azonban azt javasoljuk, honlapunk online foglalási rendszerében 
kérjenek időpontot kezelésre, egyéni igények esetén pedig a +36 20 284 4148 telefonszámon 
tudunk bővebb felvilágosítást adni. Természetesen e-mailen keresztül is felvehetik velünk a 
kapcsolatot: a chadathaibudapest@gmail.com címre érkezett megkeresésekre a lehető 
leghamarabb igyekszünk válaszolni. 

 
 
3.  A kezelések ára, díjszabás 

● Felhívjuk szíves figyemüket arra, hogy az egyes kezelések elemei nem variálhatóak; minden 
masszázstípus a honlapon leírtaknak megfelelően vehető igénybe. 

● A masszázsbérleteket (5 óra + 1 óra ingyen illetve 10 óra + 3 óra ingyen) a szalonban lehet 
megvásárolni. A megváltás napjától kezdve 12 hónapig érvényesek, és több személy is 
osztozhat rajtuk. 

● Amennyiben előzetesen bérletet váltott, kérjük mutassa azt be a recepción érkezéskor.  
● Alkalmazottjaink hálásan fogadnak minden borravalót, de ennek megítélését természetesen 

az Ön belátására bízzuk. Amennyiben él vele, közvetlenül a kezelést végző 
masszázsterapeutának adhatja át.  

 

mailto:chadathaibudapest@gmail.com


4.  Ajándékkuponok 
● Az ajándékkuponok a vásárlás napjától számítva 6 hónapig érvényesek, amennyiben ez nincs 

másként feltüntetve. 
● Az ajándékkuponok nem visszaválthatóak. 
● Kérjük, minden alkalommal hozza magával, ha így szeretné rendezni a kezelés árát. 
● Ajándékkuponokat személyesen, a szalonban vásárolhatnak. 
● Egy személy akár többet is vásárolhat ajándék gyanánt, vagy akár saját maga számára. 
● A hét bármely napján felhasználhatja őket, amennyiben elérhetőek. 


