Regulamin promocji „Pranie koszulek w pakietach”

1. Od dnia 15.04.2016 r. spółka pod firmą EBS S.A. z siedzibą w Warszawie (02-676), 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 „Pranie koszulek w pakietach”.
2. Promocja obowiązuje w wybranych pralniach 5asec na terenie całej Polski. Lista placówek
objętych promocją dostępna jest w siedzibie Spółki i pralniach Spółki.
3. Promocja obowiązuje do odwołania.
4. Promocja polega na wypraniu jednorazowo pakietu pięciu lub dziesięciu koszulek po cenie
wskazanej poniżej:
a. Pakiet 5 koszulek – 24,90 PLN
b. Pakiet 10 koszulek – 44,90 PLN
5. Promocja dotyczy prania wyłącznie metodą standardowego prania wodnego oraz usługi
prasowania.
6. Promocja nie dotyczy usługi Aquasec. W przypadku prania Aquasec obowiązują ceny
standardowe.
7. Promocja dotyczy prania klasycznych koszulek (T-shirt), koszulek polo, koszulek sportowych
oraz innych koszulek, które nie są koszulami ani bluzkami. Promocja nie dotyczy koszulek z
długim rękawem. W razie wątpliwości co do rodzaju asortymentu, rozstrzyga go
każdorazowo pracownik pralni.
8. Klient może wykupić kilka pakietów, w tym równocześnie może wykupić pakiet z pkt 4 a. i pkt
4 b., z zastrzeżeniem pkt 9 poniżej.
9. Na życzenie klienta usługa objęta promocją może być wykonana także w odniesieniu do
mniejszej ilości koszulek, niż objęta pakietem. Powyższy fakt nie stanowi podstawy do
obniżenia ceny pakietu, tj. klient płaci za cały pakiet koszulek.
10. Czyste koszulki oddawane klientowi są złożone w torbie foliowej, nie na wieszakach.
11. Oferta nie łączy się z innymi promocjami ani rabatami, w tym z rabatem przysługującym
posiadaczom ważnej karty Club 5asec.
12. Niniejszy regulamin dostępny jest w pralniach Spółki, w siedzibie Spółki oraz na stronie
www.5asec.pl
13. W odniesieniu do wykonania usługi pralniczej zastosowanie znajdzie Regulamin świadczenia
usług pralniczych dostępny w pralni 5àsec.

