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REGULAMIN PARKINGU
NIESTRZEŻONEGO CENTRUM
1.

UMOWA NAJMU

1.1.

Z chwilą otrzymania biletu parkingowego lub wjazdu na parking dochodzi do zawarcia umowy o odpłatne korzystanie z miejsca postojowego
(umowa najmu) pomiędzy właścicielem parkingu "EPP ± Pasaż Grunwaldzki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ", lub
umocowanym prawnie podmiotem zarządzającym Parkingiem zwanym dalej Wynajmującym, a użytkownikiem pojazdu, zwanym dalej Najemcą.
Parking nie posiada statusu parkingu strzeżonego i umowa nie zawiera żadnego zobowiązania po stronie właściciela parkingu do pilnowania ani
też przechowywanie pojazdu , czy też znajdującego się w nim mienia i Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pojazdy , rzeczy
stanowiące ich wyposażenie oraz inne przedmioty pozostawione na Parkingu . Umowa Najmu miejsca postojowego ulega automatycznemu
rozwiązaniu z chwilą wyjazdu. Klient uznaje i wyraża zgodę na warunki najmu, określone niniejszym Regulaminem.
Teren Parkingu jest terenem prywatnym, na którym obowiązują postanowienia niniejszego Regulaminu, zarządzenia Dyrektora Centrum i zasady
wynikające z Kodeksu Drogowego.
Parking jest parkingiem komercyjnym, ogólnodostępnym, przeznaczonym wyłącznie dla pojazdów samochodowych osobowych lub ciężarowych
o masie własnej nieprzekraczającej 2 ton i wysokości maksymalnej 2 m.

1.2.
1.3.
2.

OPŁATA PARKINGOWA I CZAS POSTOJU

2.1.
2.2.

Opłata parkingowa za każde zajęte miejsce postojowe jest ustalone w oparciu o aktualnie obowiązujący cennik.
Po upływie maksymalnego czasu postoju wynoszącego jeden dzień Wynajmujący jest upoważniony do usunięcia pojazdu na koszt Najemcy
naliczając również należność do zapłaty w wysokości stawki całodziennej wg aktualnego cennika.
W razie zagubienia karty parkingowej należy wnieść dodatkową opłatę w wysokości 30,00 PLN oraz opłatę parkingową za deklarowany czas postoju
Najemcy, jednak nie mniejszą jak za pierwszą godzinę płatną wg obowiązującego cennika.

2.3.
3.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PARKINGU

3.1.

Pojazdy mogą być parkowane tylko na oznaczonych do tego celu miejscach postojowych za wyjątkiem miejsc oznaczonych nazwą firmy lub
w jakikolwiek inny sposób oznaczonych jako „zarezerwowane”. W razie nie przestrzegania tego przez Najemcę, Wynajmujący jest uprawniony według
swojego wyboru do zlecenia odholowania pojazdu na koszt Najemcy lub naliczenie dodatkowej opłaty za zajęte miejsce postojowe.
Najemca jest zobowiązany do przestrzegania znaków drogowych, przepisów o ruchu drogowym i innych warunków korzystania z Parkingu, które
obowiązują na całym Parkingu oraz do stosowania się do innych wskazówek pracowników Parkingu.
W pozostałym zakresie stosuje się przepisy prawa o ruchu drogowym.
Opłatę za najem miejsca postojowego Najemca uiszcza przed wyjazdem z Parkingu w kasie lub w automacie kasowym.
Ze względów bezpieczeństwa nie należy pozostawiać biletu parkingowego w pojeździe
Zakazuje się parkowania pojazdów poza godzinami otwarcia Centrum dla Klientów. Pojazdy takie będą odholowywane na parking zewnętrzny
strzeżony na koszt Właściciela lub będą zakładane blokady na koła, których zdjęcie będzie się wiązało z uiszczeniem opłaty administracyjnej
w wysokości 150 PLN.
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4.

PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

4.1.
4.2.
4.3.

Na Parkingu pojazdy mogą poruszać się tylko z prędkością do 10 km/h.
Na Parkingu zabronione jest palenie tytoniu i używanie ognia oraz niepotrzebne włączanie i przeprowadzanie prób silników.
Parkowanie pojazdów z nieszczelnym układem paliwowym lub z nieszczelnościami podzespołów pędnych powodujących wydostawanie się benzyn,
olei oraz innych substancji chemicznych jest zabronione.

5.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1.
5.2.

Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich Użytkowników Parkingu.
Każdy Użytkownik Parkingu obowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu Parkingu Centrum.

Zarządca parkingu

