ZASADY REZERWACJI ORLA STUDIO

Jak dokonać rezerwacji?
Rezerwację Studio można zrealizować na trzy sposoby:




formularz on-line na naszej stronie internetowej http://fotograf-reklamowy.pl/rezerwacja/
kontakt telefoniczny +48 506-061-122 lub +48 663-177-494
kontakt mailowy: marek@orlastudio.pl lub krzysztof@orlastudio.pl

W CELU REZERWACJI ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA Z FORMULARZA PRZYGOTOWANEGO NA NASZEJ
STRONIE INTERNETOWEJ. JEST TO NAJBARDZIEJ WYGODNA I NAJSZYBSZA FORMA REZERWACJI STUDIO.

Rezerwacja poprzez formularz WWW
1. Należy wejść na stronę http://fotograf-reklamowy.pl/rezerwacja/ i wypełnić formularz. Po wypełnieniu
formularza należy kliknąć przycisk "Wyślij".
2. Po prawidłowym wypełnieniu formularza i wybraniu przycisku "Wyślij", wyświetli się komunikat o
treści: "Na podany adres mailowy zostały wysłane dalsze instrukcje dotyczące rezerwacji".
Wiadomość powinna dotrzeć do Państwa po kilku minutach. Proszę zapoznać się z treścią tej
wiadomości (w przypadku braku wiadomości, proszę sprawdzić folder spamu).
3. Kolejnym krokiem jest uiszczenie zaliczki zgodnie z opisem zawartym w wiadomości e-mail. Po
zaksięgowaniu przedpłaty na naszym koncie bankowym otrzymają Państwo wiadomość e-mail z
potwierdzeniem rezerwacji oraz na naszej stronie internetowej w terminarzu pojawi się wpis
odzwierciedlający Państwa rezerwację.

Rezerwacja poprzez kontakt telefoniczny
1. W celu wykonania rezerwacji przez telefon należy zadzwonić pod numer +48 506-061-122 lub +48
663-177-494. Zostaną Państwo poproszeni o podanie następujących danych:
o imię i nazwisko,
o telefon kontaktowy,
o adres e-mail,
o dane dotyczące dnia oraz godzin wynajmu.
2. Zostanie Państwu udzielona informacja o kosztach wynajmu i o wysokości zaliczki, którą należy
uiścić w ciągu 3 dni roboczych od daty dokonania rezerwacji.
3. Dane do wykonania przelewu zaliczki:
Tytuł przelewu: "Zaliczka - imię i nazwisko, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail".
Numer rachunku bankowego: Marek Babirecki 62 1140 2004 0000 3302 0248 8540
BRAK DANYCH OSOBOWYCH I DANYCH KONTAKTOWYCH W TYTULE PRZELEWU NALEŻNOŚCI ZA
REZERWACJĘ MOŻE SPOWODOWAĆ PROBLEMY Z IDENTYFIKACJĄ OSOBY REZERWUJĄCEJ.
4. Po zaksięgowaniu przedpłaty na naszym koncie bankowym otrzymają Państwo wiadomość e-mail z
potwierdzeniem rezerwacji oraz na naszej stronie internetowej w terminarzu pojawi się wpis
odzwierciedlający Państwa rezerwację.

Rezerwacja poprzez kontakt mailowy
1. W celu wykonania rezerwacji pocztą elektroniczną, należy wysłać na adres mailowy
marek@orlastudio.pl lub krzysztof@orlastudio.pl, poniższe informacje:
o imię i nazwisko,
o telefon kontaktowy,
o adres e-mail,
o dane dotyczące dnia oraz godzin wynajmu.
2. Zostanie Państwu udzielona zwrotna informacja o kosztach wynajmu i o wysokości zaliczki, którą
należy uiścić w ciągu 3 dni roboczych od daty dokonania rezerwacji.
3. Dane do wykonania przelewu zaliczki:
Tytuł przelewu: "Zaliczka - imię i nazwisko, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail".
Numer rachunku bankowego: Marek Babirecki 62 1140 2004 0000 3302 0248 8540
BRAK DANYCH OSOBOWYCH I DANYCH KONTAKTOWYCH W TYTULE PRZELEWU NALEŻNOŚCI ZA
REZERWACJĘ MOŻE SPOWODOWAĆ PROBLEMY Z IDENTYFIKACJĄ OSOBY REZERWUJĄCEJ.
4. Po zaksięgowaniu przedpłaty na naszym koncie bankowym otrzymają Państwo wiadomość e-mail z
potwierdzeniem rezerwacji oraz na naszej stronie internetowej w terminarzu pojawi się wpis
odzwierciedlający Państwa rezerwację.

Warunki ogólne
1. Jeżeli zależy Państwu na szybkim potwierdzeniu rezerwacji, można przesłać do nas drogą mailową
potwierdzenie wpłaty. Adres mailowy marek@orlastudio.pl lub krzysztof@orlastudio.pl
2. W każdym opisanym powyżej przypadku, brak wpłaty zaliczki powoduje że rezerwacja zostanie
anulowana.
3. Obowiązuje kolejność zgłoszeń rezerwacji.

Pozdrawiamy,
Zespół Orla Studio

