
Regulamin Harmonogramu promocji z kartą rabatową 5asec 

organizowanej przez pralnię 5àsec 

 

1. Od dnia 1 sierpnia do 30 listopada 2019 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 5asec, organizuje 4 promocje (w każdym miesiącu inna promocja) 

z kartą rabatową 5asec  („Promocje”).  

2. W każdej z promocji może wziąć udział każdy klient Spółki, z zastrzeżeniem obowiązujących 

przepisów prawa („Klient”). 

3. Promocja polega na wykonaniu usługi prania/czyszczenia danego asortymentu, która będzie 

wykonana metodą standardowego prania wodnego/chemicznego lub Aquasec oraz 

ewentualnie usługi prasowania (w zależności od rodzaju asortymentu), z rabatem 30 % od 

cen standardowych. 

4. Informację dotyczącą miejsc obowiązywania Promocji Klient może uzyskać w pralniach 5asec. 

5. Rabat przysługuje z ważną kartą rabatową 5asec.  

6. Rabat nie łączy się z innymi rabatami i promocjami. 

7. Rabat przysługuje na konkretny asortyment w danym miesiącu: 

 

a) Sierpień – 30% rabatu na czyszczenie kurtek zimowych. Promocja dotyczy czyszczenia 

kurtek zimowych, czyli ocieplanych (także puchowych). Promocja nie dotyczy kurtek 

jeansowych, wiatrówek, bomberek, kurtek „przejściowych”, nieocieplanych. 

Promocja nie dotyczy płaszczy.  

b) Wrzesień – 30% rabatu na czyszczenie butów: muszkieterek i kozaków. Promocja nie 

dotyczy innego rodzaju obuwia.  

c) Październik  – czyszczenie sukien ślubnych 

d) Listopad – pranie tekstyliów domowych. Promocja dotyczy  następujących kategorii 

produktowych:  kołdry, poduszki, pościel, koce, narzuty, firany, zasłony, obrusy. 

Promocja nie dotyczy magla i czyszczenia dywanów.  

 

 

8. Promocja dotyczy wyłącznie wskazanej powyżej odzieży i butów.  

9. Promocje są komunikowane do klientów w formie plakatu z harmonogramem, a także 

newslettera.  

10. Regulamin promocji dostępny jest na stronie www.5asec.pl oraz w siedzibie Spółki.  

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

usług pralniczych dostępny w pralni 5àsec. 

http://www.5asec.pl/

