
Regulamin sprzedaży „Abonamenty Koszule” 

 

1. 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 5asec, organizuje 

sprzedaż abonamentów na pranie koszul  („Abonamenty Koszule” lub „Abonamenty”).  

2. W sprzedaży dostępne będą Abonamenty Koszule obejmujące różną ilość koszul i tym samym 

o różnej cenie zakupu.  Możliwe dostępne Abonamenty Koszule obejmują 30, 50, 55, 80 lub 

85 koszul.  

3. Informację na temat aktualnych cen Abonamentów Koszule Klient może uzyskać w pralni. 

4. Abonamenty obejmujące 30 koszul ważne są 3 miesiące od daty zakupu. Pozostałe 

abonamenty ważne są 6 miesięcy od daty zakupu.  

5. Abonamenty Koszule dostępne są w sprzedaży w wybranych pralniach 5asec na terenie 

Polski. Informacje na temat wybranych pralni sprzedających Abonamenty Koszule, jak 

również o rodzaju aktualnie dostępnych Abonamentów Koszule dostępne są u pracowników 

pralni.  

6. Abonamenty Koszule będą dostępne w sprzedaży do odwołania.  

7. W ramach Abonamentu Koszule przyjmowane są koszule biznesowe damskie oraz męskie. 

Przez „koszulę biznesową” rozumiemy koszulę, która jest zakładana do garnituru/żakietu,  z 

jedną kieszonką lub bez kieszonki; koszula może być taliowana, zapinana na guziki, z 

kołnierzykiem prostym, łamanym (smokingowa) lub stójką; mankiety mogą być zapinane na 

guziki lub spinki. W ramach Abonamentu nie są przyjmowane koszule zawierające 

niestandardowe elementy, takie jak: żaboty, paragony, kieszenie zapinane na guziki, 

naszywki, ozdoby, cekiny, koraliki, guziki przyszyte na rękawach, naszyte emblematy. 

Standardem jest prasowanie rękawów koszuli w kant.  

8. Abonament Koszule upoważnia do wyprania (wyłącznie metodą prania wodnego) i 

wyprasowania określonej ilości koszul (30, 50, 55, 80 lub 85) przez cały okres ważności 

Abonamentu.  

9. Czas realizacji usługi prania koszul w Abonamencie Koszule wynosi do 48 godzin.  

10. W ramach Abonamentu nie jest wykonywana usługa Aquasec.  

11. Po upływie okresu ważności Abonamentu, jego niewykorzystana część przepada. Ponadto 

Abonament nie podlega wymianie na inne usługi ani na gotówkę. 

12. Abonament Koszule można realizować jedynie w pralni, w której Abonament został 

zakupiony.  Dla każdego Abonamentu Koszule zostaje założona w pralni pisemna specyfikacja 

abonamentu w formie przygotowanej przez Spółkę, która zawiera następujące informacje: 

wielkość/wartość Abonamentu, data zakupu Abonamentu, termin ważności Abonamentu, 

numer paragonu oraz podpis Klienta.  

13. Każdorazowo przy realizacji usługi prania koszul w ramach Abonamentu, Klient podaje 

nazwisko lub hasło, pracownik pralni odznacza na specyfikacji/druku daną ilość koszul 

oddaną do prania, a następnie Klient składa swój podpis na druku. Wykonanie powyższego 

przez Klienta jest niezbędne w celu skorzystania z Abonamentu Koszule, co Klient akceptuje. 



14.  Abonament Koszule nie łączy się z innymi rabatami i promocjami, w szczególności nie łączy 

się z kartą Club 5asec.  

15. Regulamin sprzedaży Abonamentów Koszule dostępny jest w siedzibie EBS S.A. w Warszawie 

(02-676), ul. Postępu 21,  a także na stronie www.5asec.pl oraz w pralniach Spółki.  

16. W odniesieniu do wykonania usługi pralniczej zastosowanie znajdzie Regulamin świadczenia 

usług pralniczych dostępny w pralni 5asec. 

 

 

http://www.5asec.pl/

