
Regulamin akcji promocyjnej „Boże Narodzenie 2017 z Sodexo” 

Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia przez spółkę pod firmą EBS S.A. z 

siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 21, wpisaną 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”), 

właściciela pralni 5asec, akcji promocyjnej „Boże Narodzenie 2017 z Sodexo”. 

I. Czas trwania 

1. Akcja promocyjna zostanie przeprowadzona w okresie od dnia 16.10.2017 roku do dnia 31.01.2018 

roku. 

II. Miejsce 

1. Akcja obowiązuje w placówkach 5asec na terenie Polski. Lista pralni 5asec dostępna na stronie 

internetowej www.5asec.pl 

III. Warunki i zasady  

1. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, do skorzystania z akcji promocyjnej 

upoważniony jest każdy klient, który przyjdzie do dowolnej placówki – pralni 5asec u z kuponem 

„Sodexo” w celu jego zrealizowania. 

2. W ramach akcji promocyjnej klient otrzyma 25% zniżki na usługę prania, przy czym: 

a) Warunkiem skorzystania z promocji jest wręczenie Kuponu Promocyjnego przed dokonaniem 

płatności za usługę. 

b) Kupon Promocyjny nie podlega wymianie na gotówkę i nie łączy się z innymi promocjami. 

Rabat nie przysługuje na usługę magla, czyszczenia dywanów, sklepik, usługę czyszczenia 

butów i odzieży skórzanej. Rabat nie przysługuje na  zakup karty Club 5asec. 

c) Przy jednorazowej płatności można wykorzystać tylko jeden Kupon Promocyjny i skorzystać 

ze zniżki w wysokości 25%. 

IV. Łączenie akcji z innymi akcjami promocyjnymi 

1. Akcja promocyjna nie łączy się ze zniżkami wynikającymi z innych akcji promocyjnych 

prowadzonych w sieci 5asec na terenie Polski, to znaczy, że Klient , dokonując zakupu w ramach 

niniejszej akcji promocyjnej, nie może skorzystać ze zniżek i rabatów wynikających z innych akcji 

promocyjnych. 

V. Postanowienia końcowe 

1. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania akcji promocyjnej. 

Regulamin uwzględniający zmiany będzie dostępny w pralniach 5asec.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia akcji promocyjnej w każdym czasie oraz 

odpowiedniego skrócenia lub wydłużenia czasu trwania akcji promocyjnej.  

3. W odniesieniu do wykonania usługi pralniczej zastosowanie znajdzie Regulamin świadczenia usług 

pralniczych dostępny w pralni 5asec. 



Warszawa, 16.10.2017 r. 


