Regulamin usługi oczyszczania energetycznego
1. „Usługa oczyszczania energetycznego”, to każda usługa oczyszczania oferowana przez ARTUVIA Mariusz
Kozłowski („ARTUVIA”) oraz wykonane analizy.
2. Każda usługa oczyszczania realizowana jest wyłącznie na odległość.
3. Usługa realizowana jest po pełnej wpłacie należności, udokumentowanej przez zaksięgowanie odpowiedniej
wpłaty na koncie bankowym firmy ARTUVIA.
4. Po wpłacie, gwarantuję ustalenie terminu wykonania usługi i powiadomienia o tym terminie zleceniodawcę
w ciągu 48 godz. Termin realizacji usługi zależy od aktualnej liczby zamówień, ale nie może być dłuższy niż 7
dni od daty wpłaty należności. Gdyby tak się stało, firma ARTUVIA bezzwłocznie zwraca wszelkie należności
wpłacone przez zleceniodawcę.
5. Usługa wykonywana jest dla osób pełnoletnich za wyjątkiem uzasadnionych sytuacji, kiedy rodzice
zamawiają oczyszczanie dla niepełnoletniego dziecka.
6. Oczyszczanie nie ma charakteru konsultacji .
7. Do prawidłowego wykonania usługi niezbędne jest podanie danych osoby oczyszczanej – imienia, nazwiska i
daty urodzenia. Zleceniodawca jest zobowiązany do podania prawdziwych danych. W innym przypadku
ARTUVIA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki i zakres oczyszczania. Dodatkowo takie działanie nie
jest zgodne z polskim prawej i ARTUVIA zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań prawnych
w takim przypadku.
8. Usługa jest wykonywana na bezpośrednie zlecenie osoby zamawiającej. Dopuszczam też wykonanie usługi
zamówionej przez rodzica dla swego dziecka, jak i przez małżonka dla drugiego małżonka.
9. Nie wykonuję usługi dla osób leczących się psychiatrycznie. Jeżeli ta informacja zostanie zatajona, osoba
bierze pełną odpowiedzialność za swoje postępowanie i jakiekolwiek konsekwencje z tego wynikające.
10. Pozostawiam sobie prawo odmowy wykonania usługi w uzasadnionych przypadkach (brak pozwoleń,
oszustwo itp.). Jeżeli kwota za usługę została wpłacona, a ja nie mogę tej usługi wykonać, pieniądze zostaną
zwrócone dla osoby wpłacającej w ciągu 2 dni od ich zaksięgowania na moim koncie.
Zamawiając i korzystając z jakiejkolwiek sesji w ramach usług oczyszczania energetycznego, proponowanego przez
firmę ARTUVIA, potwierdzacie Państwo, że zapoznaliście się z następującymi informacjami, a także że wyrażacie
Państwo zgodę na poniższe zasady współpracy z naszą firmą:
1. Usługi oczyszczania energetycznego nie są usługami medycznymi, ani nie stanowią porad medycznych.
Dlatego też w żadnym razie nie zastępują diagnozy lekarskiej, terapii medycznych, badań, bądź leczenia
wykonywanego przez dyplomowanych lekarzy medycyny. Jeśli występują u Państwa problemy zdrowia
fizycznego, bądź psychicznego należy kontynuować podjęte leczenie lekarskie albo podjąć takie leczenie.
2. Ponieważ usługi nasze nie są usługami medycznymi, tzn. nie leczymy naszych klientów w żadnym sensie
medycznym, nie ponosimy w związku z tym odpowiedzialności za żadne implikacje zdrowotne klientów, w
tym pogorszenie ich stanu zdrowia, które zaistniałoby w czasie bądź po wykonaniu sesji oczyszczania
energetycznego. Nie możemy także gwarantować poprawy stanu zdrowia u klienta.
3. Jeżeli jesteście Państwo świadomi, iż chorujecie na poważne dolegliwości/choroby, bądź jeśli jesteście Panie
w ciąży, prosimy o wcześniejszą konsultację z lekarzem, zanim zamówicie Państwo nasze usługi.
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4. Oferujemy usługi oczyszczania energetycznego i pomoc w transformacji osobistej ludziom świadomym
swojej natury duchowej. Ponieważ jest to praca na poziomach subtelnych i jej rezultat zależy od wielu
czynników, w tym od podjęcia działań przez samego Klienta, nie możemy gwarantować, iż pożądane
rezultaty pojawią się u Klienta w określonym czasie lub że w ogóle się pojawią. Nie ponosimy w związku z
powyższym odpowiedzialności za wystąpienie bądź za niewystąpienie rezultatów oczekiwanych przez
Klientów korzystających z ww. usług.
5. Ostateczne rezultaty życiowe, które mogą pojawić się w sytuacji skorzystania z usług oczyszczania
energetycznego, wykonywanego przez naszą firmę, zależą wyłącznie od osób nabywających i/lub
korzystających z ww. usług. Nie ponosimy w związku z powyższym odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody
(ani za szkody majątkowe, ani niemajątkowe) powstałe u Klienta/osoby korzystającej z usług które
zaistniałyby w czasie bądź po wykonaniu sesji oczyszczania energetycznego.
6. Nasze usługi nie są związane z żadną religią, kościołem, nie popieramy też żadnych ideologii.
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