Regulamin „Promocja z pokrowcem ECO”

1. Od dnia 1 lutego 2016 r. do odwołania spółka pod firmą EBS S.A. z siedzibą w Warszawie (02676), 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, organizuje promocję pod nazwą „Promocja z pokrowcem
ECO”.
2. Promocja obowiązuje w wybranych pralniach 5àsec na terenie całej Polski. Lista placówek
objętych promocją dostępna jest w siedzibie Spółki oraz na stronie www.5àsec.pl
3. Promocja polega na tym, że:
a) klient otrzymuje karnet do zbierania pieczątek - jeśli zakupi pokrowiec ECO
w pralniach 5àsec lub jeśli odda pranie w pralni 5àsec we wcześniej
zakupionym pokrowcu ECO .
b) gdy Klient wróci do pralni i odda kolejne pranie w pokrowcu, otrzyma rabat
na pranie wedle następujących zasad:
- Przy pierwszym powrocie do pralni z praniem w pokrowcu – 5% rabatu
- Przy drugim powrocie do pralni z praniem w pokrowcu – 10% rabatu
- Przy trzecim powrocie do pralni z praniem w pokrowcu – 15% rabatu
4. Każdorazowe oddanie prania w pokrowcu ECO i tym samym przyznawany rabat jest
potwierdzany pieczątką pralni 5àsec na karnecie.
5. Po wykorzystaniu wszystkich rabatów na karnecie Klient zwraca karnet w pralni.
6. Przy oddawaniu do pralni kolejnego prania, Klient ma prawo do ponownego skorzystania z
promocji zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 3 niniejszego regulaminu.
7. Oferta nie łączy się z innymi promocjami ani rabatami, z wyjątkiem rabatu przysługującego
posiadaczom ważnej karty Club 5àsec.
8. Spółce przysługuje prawo wstrzymania promocji w przypadku wyczerpania pokrowców ECO
i/lub karnetów, co nie wyklucza skorzystania z promocji przez klientów, którzy wcześniej
nabyli pokrowiec ECO i posiadają karnet do wykorzystania. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy
promocja decyzją Spółki zostanie odwołana, co klient akceptuje.
9. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Spółki oraz na stronie www.5àsec.pl
10. W odniesieniu do wykonania usługi pralniczej zastosowanie znajdzie Regulamin świadczenia
usług pralniczych dostępny w pralni 5àsec.

