POLAND CAR PARKING Sp. z o.o.
Parking przy ul. Powstańców Warszawy 19 w Sopocie
1.

WARUNKI KORZYSTANIA Z PARKINGU

a) Wjazd na teren parkingu następuje za pobraniem jednorazowego biletu lub przy
użyciu karty abonamentowej.
b) Opłata za parkowanie następuje przed wyjazdem z parkingu w automacie
kasowym umieszczonym na poziomie -1 parkingu podziemnego lub w recepcji
parkingów znajdującej się przy wyjeździe.
c) Warunkiem najmu miejsca parkingowego jest wykupienie abonamentu
miesięcznego lub najem miejsca w systemie godzinowym/dobowym.
d) Opłata jest naliczana za każde rozpoczęte 0,5 h postoju zgodnie z obowiązującym
cennikiem.
3.

4.

ORGANIZACJA PARKINGU

Parking prowadzony przez POLAND CAR PARKING Sp. z o.o. jest parkingiem
dozorowanym.
2.

Gdańsk, 01.04.2011 r.

OBOWIĄZKI PARKUJĄCEGO

Parkujący zobowiązany jest do:
a) Okazywania na żądanie karty abonamentowej lub biletu obsłudze parkingu;
b) Respektowania znaków drogowych i oznaczonych kierunków ruchu;

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

a) Kierownictwo POLAND CAR PARKING Sp. z o.o. ma prawo zezwolić na wjazd lub
wyjazd z parkingu;
b) Należność za parkowanie za określony miesiąc kalendarzowy należy regulować z
góry w terminie do 10 każdego miesiąca lub w terminie 7 dni od daty wystawienia
faktury; w przypadku nie opłacenia należności w tym terminie, dostęp do parkingu
będzie zablokowany ;
c) Należność przyjmowana jest gotówką w recepcji parkingu lub przelewem na
podane konto bankowe;
d) Parkujący lub użytkownik pojazdu jest zobowiązany do natychmiastowego
powiadomienia prowadzącego parking o zagubieniu biletu parkingowego lub karty
parkingowej. Wydanie samochodu w takim przypadku nastąpi wyłącznie po
udokumentowaniu przez osobę zainteresowaną prawa do jego odbioru, uiszczeniu
kary oraz po złożeniu przez nią pisemnego potwierdzenia odbioru samochodu;
e) Osoba posiadająca kartę abonamentową lub bilet najmu miejsca parkingowego;
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;

c) Zabezpieczenia parkowanego pojazdu przed dostaniem się do jego wnętrza osób
niepowołanych oraz stosowania posiadanych systemów zabezpieczeń,

f)

d) Nie zaśmiecania terenu parkingu;

g) W przypadku zagubienia biletu zostanie naliczona opłata w minimalnej wysokości
100 PLN;

e) Nie pozostawiania w samochodzie przedmiotów cennych lub wartościowych;

W przypadku zagubienia karty, nową kartę abonamentową otrzymuje się po
wniesieniu opłaty za zagubioną kartę w wysokości ustalonej w aktualnym cenniku;

f) Nie dokonywania napraw lub mycia samochodu na miejscach postojowych;

h) Wszelkie szkody komunikacyjne powstałe na terenie parkingu likwidowane są w
ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy szkody;

g) Stosowania się do poleceń obsługi parkingu.

i)

Jeżeli pojazd klienta zablokuje ruch na terenie parkingu, POLAND CAR PARKING
Sp. z o.o. ma prawo usunąć pojazd na koszt właściciela pojazdu;

j)

Parkujący posiadający abonament na stałe wyznaczone miejsca parkingowe
zobowiązani są do parkowania tylko na danych miejscach;

k) W przypadkach parkowania poza oznaczonymi miejscami, POLAND CAR PARKING
Sp. z o.o. ma prawo usunąć pojazd na koszt właściciela pojazdu.
l)

Zabrania się wjazdu samochodów zasilanych gazem na poziom -1 parkingu
podziemnego.

