REGULAMIN
Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z usług naszego parkingu. Zastrzegamy sobie
prawo do wprowadzania zmian. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem.
§1
1. Parking place zwany dalej „parkingiem” jest integralną częścią posesji przy ul. Kolejowej
16 w Pyrzowicach
2. Parkingiem zarządza firma Silvercar Wypożyczalnia Samochodów Małgorzata Cichoń.
§2
1. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu, akceptuje warunki niniejszego
„Regulaminu” i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.
§3
1. Parking jest dozorowany, płatny.
2. Parking jest czynny 7 dni w tygodniu 24h na dobę.
3. Pozostawienie pojazdu na parkingu nie ma znamion zawarcia umowy przechowania,
w znaczeniu nadanym jej przez art. 835 KC. Posiadacz pojazdu zostawiając go na parkingu
najmuje jedynie wybrane przez siebie miejsce postojowe
4. Pojazd pozostawiony na parkingu powinien być zamknięty a jego zawartość
zabezpieczona. Cenne przedmioty nie powinny być pozostawione w pojeździe.
5. Na parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących wszelkiego
rodzaju broń palną oraz materiały niebezpieczne w szczególności łatwopalne, żrące,
wybuchowe oraz inne, chyba że, posiadacz ma stosowne zezwolenie i znajdujący się
w pojeździe niebezpieczny materiał jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
§4
1. Na terenie parkingu, dróg dojazdowych i wewnętrznych, obowiązują przepisy ustawy
prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. Poz. 1137 z późn. zm.) oraz maksymalna
prędkość poruszania się pojazdów 10 km/h.
2. W czasie parkowania kierowca jest obowiązany zwrócić szczególną uwagę na pojazdy
sąsiednie i ustawiać pojazd w wyznaczonym przez pracownika parkingu miejscu.
3. W przypadku niezgodnego z regulaminem zaparkowania pojazdu, jeżeli ma to bezpośredni
wpływ na bezpieczeństwo osób lub mienia, użytkownik parkingu wyraża zgodę
na odholowanie pojazdu w wybrane przez zarządzającego miejsce. Odholowanie pojazdu
nastąpi na koszt i ryzyko użytkownika parkingu.

§5
1. Na terenie Parkingu zabronione jest:
a) palenie i używanie otwartego ognia oraz spożycie alkoholu i zażywanie środków
odurzających,
b) tankowanie pojazdów,
c) pozostawianie samochodu z pracującym silnikiem,
d) parkowanie pojazdów z nieszczelnymi układami,
e) pozostawianie w pojeździe dzieci lub zwierząt bez opieki,
f) prowadzenie na terenie Parkingu jakichkolwiek akcji promocyjnych, działań
handlowych lub reklamowych bez uprzedniej zgody zarządcy parkingu
g) naprawianie, mycie, odkurzanie samochodu, wymiana wody chłodzącej, paliwa
lub oleju jak również prowadzenie wszelkich innych prac mogących zanieczyścić
obszar parkingu.
2.

Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone zarządzającemu oraz
osobom trzecim na terenie parkingu lub wokół parkingu na zasadach ogólnych KC.

3.

Silvercar Wypożyczalnia Samochodów Małgorzata Cichoń nie ponosi odpowiedzialności
za szkody powstałe w wyniku warunków atmosferycznych oraz nieprzestrzegania przez
korzystającego z parkingu postanowień niniejszego regulaminu.
§6

1. Wysokość opłaty parkingowej określa cennik, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
„Regulaminu”. Ceny określone w załączniku są cenami brutto zawierającymi obowiązujący
podatek VAT w wysokości 23%
2. Wobec klientów uchylających się od uiszczenia opłaty będą podejmowane stosowne
czynności formalnoprawne.
3. Na życzenie klienta wystawiamy fakturę VAT
§7
1. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania parkingu należy zgłaszać
telefonicznie pod numerem + 48 601 395 489 lub na adres e-mail
pyrzowice@parkingplace.pl.
§8
1. Regulamin obowiązuje od 1.05.2009 r.

