Regulamin promocji „Promocje miesięczne”
organizowanej przez pralnię 5àsec

1. Od dnia 1 września do 31 grudnia 2018 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 5asec, organizuje 4 promocje („Promocje”).
2. W każdej z promocji może wziąć udział każdy klient Spółki posiadający ważną kartę Club
5asec, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa („Klient”).
3. Promocja polega na wykonaniu usługi prania odzieży bądź czyszczenia obuwia, w zależności
od miesiąca, z rabatem 20 % od cen standardowych obowiązujących w pralni. Usługa prania
odzieży będzie wykonana metodą standardowego prania wodnego oraz będzie także
zawierała usługę prasowania.
4. Informację dotyczącą miejsc obowiązywania Promocji Klient może uzyskać w pralniach 5asec.
5. Rabat nie łączy się z innymi rabatami i promocjami.
6. Rabat przysługuje na konkretny asortyment w danym miesiącu:
a) Wrzesień – swetry i pulowery
b) Październik – spódnice, z wyłączeniem spódnic plisowanych, ślubnych oraz
wieczorowych.
c) Listopad – odzież narciarska i snowboardowa (kurtki oraz spodnie narciarskie lub
snowboardowe, a także kombinezony narciarskie.
Przez kurtkę narciarską rozumiemy kurtkę odporną na czynniki atmosferyczne
(wodoodporną, wiatroodporną), w pełni uszczelnioną na szwach, a także posiadającą
wodoszczelne zamki błyskawiczne.
d) Grudzień – czyszczenie butów, z zastrzeżeniem, że w tym przypadku promocja
obowiązuje w razie oddania do czyszczenia jednorazowo co najmniej 3 par butów
7. Promocja dotyczy wyłącznie wskazanej powyżej odzieży i butów. W razie wątpliwości
odnośnie promocji, w tym rodzaju asortymentu objętego promocją, rozstrzyga je
każdorazowo pracownik pralni.
8. Promocje są komunikowane do klientów w formie plakatu z harmonogramem
9. Regulamin promocji dostępny jest na stronie www.5asec.pl oraz w siedzibie Spółki.
10. W odniesieniu do wykonania usługi pralniczej zastosowanie znajdzie Regulamin świadczenia
usług pralniczych dostępny w pralni 5àsec.

