REGULAMIN KORZYSTANIA Z PARKINGU
DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
PRZY MEGASAMIE AL. WOLNOŚCI 3/5 W CZĘSTOCHOWIE
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§ 1 WARUNKI OGÓLNE
Niniejsze warunki korzystania z parkingu dotyczą wjazdu i korzystania z parkingu przy
Megasamie al. Wolności 3/5 w Częstochowie zarządzanego przez DAWID SATERNUS AUTO MOBILE. SD
Poprzez wjazd na teren parkingu użytkownik pojazdu zawiera z Zarządcą umowę najmu miejsca parkingowego
i ulega zakończeniu z chwilą wyjazdu z parkingu.
Parking jest parkingiem PŁATNYM NIESTRZEŻONYM przeznaczonym dla pojazdów osobowych. Parking jest
czynny codziennie w czasie otwarcia DH Megasam. Użytkownik pojazdu jest upoważniony do korzystania
z parkingu tylko w godzinach otwarcia.
Zarządca i Właściciel nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku kradzieży, zniszczenia lub
uszkodzenia pojazdu użytkownika powstałe na terenie parkingu z winy użytkownika pojazdu, osób trzecich, bądź
działania siły wyższej.
Poprzez pozostawienie pojazdu na parkingu Zarządca i Właściciel nie sprawuje pieczy nad pojazdem Użytkownika.
§ 2 ZASADY KORZYSTANIA Z PARKINGU
Na parkingu obowiązują przepisy ruchu drogowego, oznakowanie pionowe i poziome, a niezależnie od powyższego
każdy użytkownik pojazdu jest zobowiązany do stosowania się do poleceń pracownika parkingu.
Na parkingu obowiązuje prędkość do 20 km/h.
Pojazdy można pozostawiać tylko na wyznaczonych miejscach parkingowych.
Do parkowania pojazdów na miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych uprawnieni są wyłącznie
użytkownicy pojazdów posiadający ważną kartę parkingową uprawniającą do parkowania na miejscu dla
niepełnosprawnych, umieszczoną każdorazowo w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu.
Użytkownik pojazdu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim , Zarządcy i
Właścicielowi na terenie parkingu (w tym uszkodzenia i zanieczyszczenia).
Na terenie parkingu zabronione jest:
a. palenie tytoniu i używanie otwartego ognia;
b. picie alkoholu;
c. magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie;
d. tankowanie pojazdów, wymiana wody chłodzącej, paliwa lub oleju;
e. pozostawianie pojazdów z uruchomionym silnikiem;
f. dokonywanie napraw pojazdu, a także wykonywanie czynności serwisowych oraz pielęgnacyjnych pojazdu, bez
zgody obsługi parkingu;
g. wjeżdżanie i parkowanie pojazdów niesprawnych;
h. parkowanie pojazdów z nieszczelnymi układami;
i. prowadzenie pojazdu bez włączonych świateł mijania;
j. jeżdżenie na rolkach, deskorolkach itp.;
k. poruszanie się pieszych po pasach ruchu pojazdów;
l. wjeżdżanie samochodów z przyczepami;
m. handlowanie obwoźne;
n. roznoszenie ulotek oraz innych materiałów reklamowych bez pisemnej zgody Właściciela;
o. wnoszenie materiałów niebezpiecznych, broni oraz substancji nielegalnych.
Zarządca i Właściciel jest uprawniony do usunięcia z terenu parkingu osoby niestosujące się do powyższych zakazów.
§ 3 OPŁATY PARKINGOWE
Użytkownik pojazdu, który dokona zakupu w DH Megasam lub w skl. 35 al. NMP 21 ma prawo do bezpłatnego
parkowania pojazdu do 50 minut. Warunkiem zwolnienia z opłaty jest okazanie aktualnego paragonu zakupu
o wartości minimum 30 zł w sklepie spożywczo – przemysłowym DH MEGASAM lub ze skl. nr 35 al. NMP 21.
W przypadku braku okazania paragonu zakupu lub przekroczenia bezpłatnego czasu parkowania Użytkownik pojazdu
zobowiązany jest do zapłaty kwoty 2 zł za każde rozpoczęte 30 minut postoju.
Opłaty pobiera pracownik parkingu.

Właściciel parkingu
SPOŁEM PSS JEDNOŚĆ W CZĘSTOCHOWIE
Zarządca parkingu
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Regulamin dostępny jest na stronie internetowej „Społem” oraz w DH Megasam.

