Regulamin Parkingu

!
Niniejszy „Regulamin” określa zasady korzystania z parkingu położonego w
Tarnowie przy ulicy Dworcowej 1, którego właścicielem i zarządzającym jest firma
Prywatna Komunikacja Samochodowa Andrzej Mądel zwana dalej „Zarządcą”.
1. Poprzez wjazd na teren Parkingu, Osoba wjeżdżająca pojazdem samochodowym
zwana dalej Najemcą zawiera z Zarządcą umowę najmu miejsca parkingowego,
na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz wyraża zgodę na
warunki umowy przedstawione w Regulaminie i Cenniku stanowiącym załącznik
do niniejszego Regulaminu.
2. Parking jest Parkingiem Płatnym Niestrzeżonym. Parking jest przeznaczony dla
samochodów osobowych o wysokości max. 200 cm. Umowa niniejsza nie zawiera
żadnego zobowiązania Zarządcy do pilnowania lub przechowywania pojazdu
N a je m c y l u b ja k i e g ok ol w i e k zob ow i ą za n i a , k t óre p ow od ow a ł y b y
odpowiedzialność Zarządcy za szkody powstałe w wyniki kradzieży, zniszczenia
lub uszkodzenia pojazdu, jego wyposażania lub rzeczy pozostawionych w
pojeździe – powstałe na terenie Parkingu na skutek działania innych Najemców,
osób trzecich bądź działania siły wyższej.
3. Wjeżdżając na parking Najemca zobowiązuje się do odebrania Biletu
Parkingowego na którym uwidoczniona jest godzina wjazdu.
4. Bezpośrednio przed wyjazdem z parkingu Najemca zobowiązany jest uiścić
opłatę na podstawie Biletu Parkingowego odebranego przy wjeździe. Umowa
najmu miejsca Parkingowego ulega zakończeniu z chwilą wyjazdu z Parkingu.
5. Wielkość opłaty parkingowej oraz opłaty za zgubienie lub zniszczenie Biletu
Parkingowego określa Cennik stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.
6. Na żądanie obsługi Parkingu Najemca zobowiązany jest okazać dowód
tożsamości i/lub dowód rejestracyjny pojazdu, którym porusza się lub zamierza
otworzyć albo którym zamierza odjechać. Nadto na żądanie obsługi Parking
Najemca zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia określającego

rodzaj uprawnienia do korzystania z pojazdu oraz opis zdarzenia w trakcie
którego doszło do uszkodzenia minia Zarządcy w tym zniszczenia urządzeń
Parkingu.
7. Najemcy ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone
Najemcom lub osobom trzecim na terenie Parkingu. Nadto Najemcy ponoszą
odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zarządcy w tym zanieczyszczenie
Parkingu.
8. Zarządcy przysługuje prawo zatrzymania pojazdu Najemcy do czasu wyrównania
szkody wyrządzonej przez Najemcę Zarządcy lub osobie trzeciej. W czasie
korzystania z prawa zatrzymania Zarządcy przysługuje uprawnienie do
pobierania opłaty za parkowanie zatrzymanego pojazdu według Cennika.
9. Najemca zobowiązuje się do pozostawiania pojazdu tylko na wyznaczonych
miejscach parkingowych. Jeżeli Najemca poprzez nie właściwe zaparkowanie
pojazdu utrudni/zablokuje ruch na terenie Parkingu obsługa uprawniona będzie
– według swego wyboru – do przestawienia pojazdu na koszt Najemcy, wezwania
Straży Miejskiej lub Policji celem odholowania pojazdu poza teren Parkingu.
10.Na terenie Parkingu zabronione jest:
a) Picie alkoholu
b) Palenie tytoniu
c) Używanie ognia przeprowadzanie
d) Przeprowadzanie prób silnikowych
e) Wożenie paliw, substancji łatwo palnych – w pojemnikach lub pustych
pojemnikach po paliwie
f) Tankowania pojazdu
g) Pozostawiania pojazdu z uruchomionym silnikiem
h) Parkowania pojazdem z nieszczelnym układem paliwowym lub
chłodzącym jak i również pojazdów zanieczyszczających Parking

!

i) Mycie i odkurzanie pojazdów, wymiana płynu chłodzącego lub oleju

11.Najemca zobowiązany jest do przestrzegania znaków drogowych i innych
warunków korzystania z parkingu oraz do stosowania się do wskazówek
pracowników parkingu. W pozostałym zakresie stosuje się odpowiednio przepisy
o ruchu drogowym.
12.Na parking pojazdy mogą poruszać prędkością do 10 km/h

!
Wszelkie uszkodzenia pojazdów należy
niezwłocznie zgłosić do obsługi parkingu.
Ul. Dwrcowa 1 tel. 696-480-562.
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Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 01 marca 2014 roku.

