REGULAMIN PARKINGU U MADZI

§1
1. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu akceptuje postanowienia niniejszego
regulaminu i zobowiązuje się do ścisłego jego przestrzegania.
2. Za użytkownika pojazdu (dalej zwanego Użytkownikiem) uważa się nie tylko kierowcę pojazdu, ale
również pasażera pojazdu oraz właściciela pojazdu.
3. Miejscem parkingowym jest wydzielona powierzchnia na terenie Parkingu przeznaczona na
parkowanie pojazdu.
§2
1. Poprzez wjazd na teren Parkingu następuje zawarcie odpłatnej umowy najmu miejsca parkingowego
– między Użytkownikiem a Właścicielem – na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
2. Pozostawienie pojazdu na parkingu nie ma znamion zawarcia umowy przechowania, w znaczeniu
nadanym jej przez art. 835 i nast. Kodeksu Cywilnego.
§3
1.

Cena za pozostawienie pojazdu na parkingu podana jest w cenniku opłat za parkowanie.

2. Opłata za parkowanie jest uiszczana gotówką przed wylotem. Nie przyjmujemy kart płatniczych.
3. Opłata parkingowa liczona jest za każde kolejne rozpoczęte 24 godziny postoju pojazdu.
§4
1. Pojazd pozostawiony na parkingu powinien być skutecznie zabezpieczony przed samoczynnym
przemieszczaniem się. Ryzyko skutków w tym zakresie ponosi w pełni Klient, również w stosunku do
osób trzecich.
2. Stan techniczny pojazdu nie powinien zagrażać otoczeniu. Ryzyko strat powstałych wskutek
niesprawności technicznej pojazdu na terenie parkingu ponosi Klient, również w stosunku do osób
trzecich.
3. Na terenie Parkingu obowiązuje:
- bezwzględny zakaz używania otwartego ognia i palenia papierosów.
- zakaz spożywania alkoholu oraz środków odurzających.
4. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu na parking pojazdów przewożących materiały niebezpieczne,
w szczególności: łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz podobnego rodzaju materiały, jeżeli materiały
te nie zostały zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niezależnie od zastosowanego
zabezpieczenia, każdy posiadacz pojazdu, w tym pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne
odpowiada za wszelkie szkody na osobie i mieniu wynikłe dla jakiegokolwiek podmiotu w związku z
wjazdem tego pojazdu na teren parkingu.

5. Parking nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z działania siły wyższej oraz
nieprzestrzegania przez korzystającego z parkingu postanowień niniejszego regulaminu.
§5
1. Regulamin obowiązuje od dnia 30 czerwca 2018r.

