Regulamin świadczenia usługi prania odzieży dziecięcej

1. W dniach od 16 listopada 2015 r. do odwołania spółka pod firmą EBS S.A. z siedzibą w
Warszawie, ul. Postępu 21, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod
numerem KRS 0000347462, NIP 5262316161, kapitał zakładowy 4.081.632 PLN, wpłacony w
całości („Spółka”), właściciel pralni 5àsec, świadczy nową usługę pod nazwą „Pranie odzieży
dziecięcej w Hipoalergicznym mleczku marki Lovela”.
2. Usługa polega na świadczeniu w wybranych przez Spółkę pralniach 5àsec usługi prania
odzieży dziecięcej w hipoalergicznym mleczku marki Lovela, która będzie wykonana metodą
standardowego prania wodnego oraz usługi prasowania („Usługa”).
3. Usługa będzie świadczona w następujących pralniach Spółki:
- Warszawa Marina, ul. Przejazd 6, 02-654 Warszawa
- Warszawa CH Arkadia, Al. Jana Pawła II 82, 00-175 Warszawa
- Warszawa CH E. Leclerc Ursynów, ul. Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa
- Warszawa CH Blue City, al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa
- Piaseczno CH Auchan, ul. Puławska 46, 02-508 Piaseczno
4. Odzież z poważnymi zabrudzeniami (w szczególności takimi jak: plamy żywnościowe,
fizjologiczne) poddawana jest procesowi odplamiania, jednakże Spółka zastrzega, że niektóre
plamy mogą być niemożliwe do całkowitego usunięcia. Spółka informuje, że w celu usunięcia
powyższych plam w odniesieniu do odzieży dziecięcej nie będzie stosowany środek inny niż
wskazany w pkt 2. Postanowienia niniejszego pkt klient w pełni akceptuje, korzystając z
Usługi objętej niniejszym Regulaminem.
5. Usługa dotyczy wyłącznie odzieży dziecięcej. Z Usługi wyłączone jest pranie pieluch. W razie
wątpliwości co do asortymentu odzieży dziecięcej rozstrzyga je każdorazowo pracownik
pralni.
6. Cena prania uzależniona jest od wagi odzieży:
a. Za pierwsze rozpoczęte 2 (dwa) kilogramy prania klient płaci stałą zryczałtowaną
kwotę w wysokości 34,90 PLN.
b. W przypadku prania powyżej 2 kg w odniesieniu do wskazanej nadwyżki klient płaci
kwotę proporcjonalną do wagi prania, przy czym opłata za jeden pełny kilogram
prania wynosi 19,90 PLN.
7. W Promocji nie wykonuje się dodatkowych usług, takich jak usługa typu Aquasec, jak również
innych usług Premium.
8. Po wykonaniu przez Spółkę opisanej powyżej Usługi odzież oddawana klientowi jest składana
i umieszczana w worku foliowym (nie na wieszaku). W związku w powyższym mogą wystąpić
zagniecenia odzieży, co Klient akceptuje.
9. Dodatkowo w okresie świadczenia Usługi w wybranych przez Spółkę pralniach na terenie
Polski klient może otrzymać specjalną torbę na pranie (fioletową torbę z logo 5àsec). W tej
torbie następuje zwrot prania po wykonaniu opisanej Usługi.
10. Cena fioletowej torby z logo 5àsec, o której mowa w pkt 7, wynosi 1 grosz.
11. Liczba powyższych toreb jest ograniczona. Torby będą sprzedawane do wyczerpania
asortymentu.

12. Do jednej partii odzieży (objętej jednym paragonem) przekazanej w celu wykonania
przedmiotowej Usługi każdy Klient może otrzymać maksymalnie 1 torbę. W przypadku
odbierania partii odzieży, która nie zmieści się do torby, pozostała jej część będzie oddana w
oddzielnym worku foliowym.
13. Spółka informuje, że waga odzieży objętej Usługą przed jej usługi i po jej wykonaniu mogą się
różnić. Powyższe nie wpływa na cenę Usługi, gdyż odzież ważona jest przed jej wykonaniem.
14. Oferta nie łączy się z innymi promocjami, z wyjątkiem promocji przysługujących posiadaczom
ważnej karty Club 5àsec.
15. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Spółki w Warszawie (02-676), ul. Postępu 21
oraz na stronie www.5asec.pl .
16. W odniesieniu do wykonania usługi pralniczej zastosowanie znajdzie Regulamin świadczenia
usług pralniczych dostępny w pralni 5àsec.

