REGULAMIN PARKINGU PŁATNEGO NIESTRZEŻONEGO
PRZY ULICY ZIELONOGÓRSKA 4, 62-065 GRODZISK WIELKOPOLSKI

1. Właścicielem Parkingu i zarządcą jest P.W. ROMIX Sp. z o.o. z siedzibą w Żodyniu ul. Główna 56, 64212 Siedlec; KRS: 0000136857.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania parkingu, pobierania opłat za parkowanie
pojazdów samochodowych oraz opłat dodatkowych.
3. Kierujący pojazdem z chwilą wjazdu na Parking zawiera umowę o najem miejsca parkingowego z
Zarządcą Parkingu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i przepisami ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U.1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
4. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren Parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego
Regulaminu i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.
5. Za użytkownika pojazdu (dalej zwanego Użytkownikiem) uważa się nie tylko kierowcę pojazdu, ale
również właściciela pojazdu.
6. Parking jest niestrzeżony, płatny, czynny od poniedziałku do niedzieli, przez całą dobę.
7. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w znajdujących się na
terenie Parkingu pojazdach mechanicznych jak również nie odpowiada za rzeczy pozostawione w
tych pojazdach.
8. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez kierujących pojazdami, inne
osoby przebywające na Parkingu ani osoby trzecie (w tym kradzieże, włamania, rozboje).
9. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zarządcy oraz osobom trzecim na
terenie Parkingu.
10. Kosztami wynikłymi z niezastosowania się do zasad Regulaminy obciążony zostaje kierujący
pojazdem lub inna osoba, która spowodowała te koszty.
11. Na Parkingu obowiązują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U. z 2012 poz.1137 ze zm.). Maksymalna prędkość poruszania się pojazdów po terenie Parkingu
wynosi 10 km/godz.
12. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania znaków drogowych pionowych i poziomych.
13. Postój pojazdu może się odbywać wyłącznie w oznaczonym miejscu parkingowym.
14. Postój pojazdu na parkingu może się odbywać wyłącznie po uprzednim wykupieniu biletu w kasie
stacji paliw. Faktury VAT za postój na parkingu wystawiane są w kasie stacji paliw. Zakupiony bilet
należy umieścić w widocznym miejscu w pojeździe.
15. Bilety wydawane są z opisem: numeru rejestracyjnego, marki pojazdu, daty i godziny wykupu
biletu.
16. Na parkingu obowiązuje następujący cennik (podane ceny zawierają podatek VAT):
* Postój do 1h – darmowy,
* Postój od 1h – do 24h – 50 zł.

* każda kolejna doba – 50 zł.
17. W przypadku parkowania pojazdu przez czas dłuższy niż wskazany w zakupionym bilecie lub bez
zakupienia biletu, Użytkownik Parkingu obciążony zostanie opłatą dodatkową w wysokości 500,00 zł.
18. Nieopłacenie w terminie opłaty dodatkowej skutkować będzie dochodzeniem roszczeń na drodze
postępowania egzekucyjnego. Koszty postępowania egzekucyjnego i windykacyjnego obciążą
Użytkownika Parkingu.
19. Regulamin dostępny jest na terenie stacji paliw oraz na stronie internetowej www.romix-zodyn.pl

