REGULAMIN PARKINGU
I

ORGANIZACJA PARKINGU
Parking prowadzony przez Poland Car Parking Sp. z o.o. jest parkingiem płatnym
niestrzeżonym.

II

WARUNKI KORZYSTANIA Z MIEJSCA PARKINGOWEGO I PRZEDMIOT
UMOWY

1.

Umowa na korzystanie z miejsca parkingowego zostaje zawarta z chwilą wjazdu na
Parking przy pomocy karty parkingowej lub po pobraniu biletu parkingowego, a
kończy się wraz z wyjazdem z Parkingu. Dowodem zawarcia umowy jest bilet
parkingowy lub ważna karta abonamentowa.
Do korzystania z miejsca parkingowego uprawnia karta abonamentowa lub bilet
parkingowy. Osoba korzystająca z miejsca parkingowego zwana jest dalej w
Regulaminie „Korzystającym”.
Warunkiem korzystania z miejsca parkingowego jest:
korzystanie z miejsca parkingowego w systemie godzinowym za pobraniem
biletu parkingowego,
lub
podpisanie umowy z Poland Car Parking Sp. z o.o. na korzystanie z miejsca
parkingowego w systemie abonamentowym.
Opłata za parkowanie w systemie godzinowym następuje przed wyjazdem z parkingu
w automatach kasowych umieszczonych przy wyjściach z terminalu. Po opłaceniu
biletu należy w ciągu 15 min. opuścić parking. Przekroczenie ustalonego czasu na
wyjazd skutkuje naliczeniem dodatkowej opłaty zgodnie z cennikiem.
Za każdorazowe wydanie karty abonamentowej: nowej lub kolejnej w miejsce
uszkodzonej lub zagubionej obowiązuję opłata zgodna z obowiązującym cennikiem.
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III

CENA I CZAS PARKOWANIA

1.

Opłata za korzystanie z miejsca parkingowego w systemie godzinowym naliczana jest
proporcjonalnie do czasu parkowania zgodnie z wywieszonym cennikiem za każde
zajęte miejsce parkingowe („Opłata za parkowanie”).
Pojazd może zostać zabrany z Parkingu tylko po dokonaniu Opłaty za parkowanie.
Opłata za parkowanie następuje przed wyjazdem w kasie automatycznej lub biurze
Parkingu.
Za zgubiony bilet parkingowy obowiązuje opłata porządkowa w wysokości
maksymalnej stawki dziennej za korzystanie z miejsca parkingowego za każdy dzień
postoju pojazdu na Parkingu.
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IV

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.

Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu odpowiedzialność stron określają
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
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Zarówno właściciel Parkingu, jak i Poland Car Parking Sp. z o.o. nie ponoszą
odpowiedzialności za szkody z tytułu kradzieży, utraty lub zniszczenia pojazdu, jak i
rzeczy pozostawionych w pojeździe.
Osoba posiadająca kartę abonamentową lub bilet parkingowy jest uznawana przez
Poland Car Parking Sp. z o.o. jako upoważniona do wjazdu na Parking, kierowania
pojazdem na terenie Parkingu, oraz wyjazdu z Parkingu. Poland Car Parking Sp. z o.o.
może zażądać okazania dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdem.
Korzystający odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone na terenie Parkingu, w tym
innym Korzystającym i osobom trzecim.
Korzystający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania pracownika
recepcji Parkingu o spowodowaniu i/lub poniesieniu na Parkingu szkody i złożenia
stosownego „oświadczenia” w formie pisemnej w 2 egzemplarzach, nie później niż
przed opuszczeniem Parkingu, pod rygorem utraty uprawnień z tego tytułu.
Korzystający zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu przed dostaniem się do
jego wnętrza osób niepowołanych oraz stosowania posiadanych systemów
zabezpieczeń.
Korzystający zobowiązany jest do nie pozostawiania w pojeździe biletów/kart
parkingowych, a także przedmiotów nie będących wyposażeniem fabrycznym
pojazdu.
O zagubieniu karty abonamentowej Korzystający zobowiązany jest niezwłocznie
powiadomić Poland Car Parking Sp. z o.o. na piśmie. Nowa karta zostanie wydana po
wpłaceniu przez Korzystającego opłaty, o której mowa w par. III ust. 5.
Nieprzestrzeganie regulaminu Parkingu podlega opłacie porządkowej w wysokości
500 zł oraz zablokowaniu pojazdu do czasu uiszczenia tej opłaty. Pojazdy stwarzające
zagrożenie mogą zostać odholowane na koszt i ryzyko Korzystającego.

V

WARUNKI UŻYTKOWANIA PARKINGU

1.

Pojazdy wolno stawiać tylko na wyznaczonych miejscach postojowych w systemie 1
samochód – 1 miejsce. Parkowanie na liniach wyznaczających miejsca parkingowe
jest niedozwolone. Jeżeli Korzystający nie dotrzyma niniejszego zobowiązania Poland
Car Parking Sp. z o.o. jest uprawniona do odholowania pojazdu na koszt i ryzyko
Korzystającego lub też naliczania dodatkowej opłaty w przypadku zajęcia 2 miejsc.
Na miejscach dla niepełnosprawnych mogą parkować tylko pojazdy do tego
uprawnione. Miejsca oznaczone znakiem „zarezerwowane”, są przeznaczone jedynie
dla pojazdów do tego uprawnionych.
Zabrania się parkowania na wjazdach, wyjazdach, pasach ruchu, przejazdach,
przejściach dla pieszych, miejscach oznaczonych znakiem „NIE PARKOWAĆ”, lub
innych miejscach nieoznaczonych.
Korzystający zobowiązany jest do respektowania znaków drogowych i pozostałych
warunków użytkowania Parkingu oraz stosowania się do poleceń pracowników
Poland Car Parking Sp. z o.o.
Pojazd powinien być zamknięty a jego zawartość zabezpieczona. Prosimy nie
zostawiać zawartości pojazdu na widoku.
Poland Car Parking Sp. z o.o. jest upoważniony do usunięcia pojazdu na koszt i
ryzyko Korzystającego w razie zaistnienia nagłego i/lub uzasadnionego zagrożenia.
W przypadku nie zastosowania się do wymogów pkt. 4 powyżej, właściciel danego
pojazdu zostanie obciążony wszelkimi i pełnymi kosztami związanymi z powstaniem
ewentualnej szkody w stosunku do Poland Car Parking Sp. z o.o.
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VI

PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

1.

Na terenie Parkingu obowiązują przepisy kodeksu drogowego.
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VII

Należy bezwzględnie przestrzegać znaków drogowych i informacyjnych oraz
ograniczeń prędkości.
Obowiązuje zakaz wjazdu dla pojazdów dostawczych oraz samochodów powyżej 210
cm.
Na terenie Parkingu obowiązuje prędkość do 20 km/h.
Na terenie Parkingu zabronione jest:
a. palenie i używanie otwartego ognia oraz picie alkoholu;
b. magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po
paliwie;
c. tankowanie pojazdów;
d. pozostawienie samochodu z pracującym silnikiem;
e. parkowanie pojazdów z nieszczelnymi układami: chłodzenia, paliwowym czy
wydechowym;
f. przebywanie osób nieupoważnionych;
g. wykonywanie innych, nieopisanych wyżej czynności, które mogłyby naruszyć
bądź zagrozić bezpieczeństwu;
Na miejscach parkingowych oraz drogach wewnętrznych zabronione jest naprawianie,
mycie, odkurzanie samochodu, wymiana wody chłodzącej, paliwa lub oleju jak
również zanieczyszczanie Parkingu.
FAKTURY
Poland Car Parking Sp. z o.o., wystawia faktury VAT za korzystanie z miejsc
parkingowych, na życzenie Korzystającego, zgłoszone w recepcji Parkingu, w ciągu
siedmiu dni od daty wystawienia paragonu. Faktura VAT może zostać przesłana na
podany adres.

VIII

SKARGI I WNIOSKI
Skargi i wnioski związane z korzystaniem z Parkingu należy zgłaszać drogą pisemną
na adres zarządcy: Poland Car Parking Sp. z o.o., ul. Koszykowa 59/6, 00-660
Warszawa.

