
 Regulamin Karty Freseco
 
1. Firma Natalia Jóźwiak Freseco Pralnia z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bardzka 1A, 
NIP 6112548077, sprzedaje w swoich pralniach karty Freseco  („Karta”), jako ich 
wystawca. 
2. Karta nie jest kartą kredytową, płatniczą ani bankomatową, nie zastępuje żadnej 
formy płatności i może być używana wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszego 
regulaminu. 
3. Karty może nabyć każdy klient, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa 
(„Klient”). 
4. Karta dostępna jest w sprzedaży w cenie 35 PLN. 
5. Promocje i rabaty dedykowane nie łączą się z rabatem karty.
8. Karta ważna jest przez 1 rok od daty zakupu (data zakupu wpisana jest na karcie 
przez personel pralni)
9. Karta jest kartą na okaziciela. 
10. Karta uprawnia do stałego rabatu w wysokości 10% od cen regularnych na 
wszystkie usługi i produkty, z wył. czyszczenia dywanów. 
11. Klient zobowiązany jest do okazania karty personelowi pralni przed dokonaniem 
zakupu.
12. W ciągu roku Firma Natalia Jóźwiak Freseco Pralnia może wprowadzić oferty 
specjalne dla posiadaczy karty – aktualne/dodatkowe promocje dedykowane dla 
posiadaczy karty dostępne są na stronie www.freseco.pl 
13. Dodatkowe rabaty oraz oferty specjalne skierowane wyłączne do posiadaczy Karty 
Freseco mogą być również komunikowane drogą mailową, pod warunkiem wyrażenia 
przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. 
zm.), jak również na przesyłanie informacji handlowych drogą poczty elektronicznej 
zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. 
U. 2013 r., poz. 1422). 
14. W sytuacji opisanej w pkt. powyżej administratorem danych osobowych jest Firma 
Natalia Jóźwiak Freseco Pralnia. Klientowi, który podał swoje dane osobowe, 
przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich poprawienia oraz żądania ich 
usunięcia, poprzez wysłanie e-maila na adres pralnia@freseco.pl. Podanie danych 
osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymania informacji o dodatkowych 
rabatach oraz ofertach specjalnych drogą poczty elektronicznej e-mail. Klient jest 
zobowiązany do informowania Firmy o zmianie danych. 
15. W odniesieniu do wykonania usługi pralniczej zastosowanie znajdzie Regulamin 
świadczenia usług pralniczych dostępny w pralniach Firmy. 
16. Niniejszy regulamin dostępny jest w pralniach Firmy, w siedzibie Firmy oraz na 
stronie www.freseco.pl. 
17. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 

http://www.freseco.pl/

