REGULAMIN KORZYSTANIA Z PARKINGU
PRZY HOTELU FLORA
1. Zarządcą terenu ogrodzonego i oznakowanego jako „Parking” (dalej: Parking) jest: Synergia Michał
Kostelecki ul. Sadowa 3, 43-100 Tychy, NIP 646 249 02 08 (dalej: Wynajmujący).
2. Sposób korzystania z Parkingu określa niniejszy regulamin (dalej: Regulamin). Każdy użytkownik
pojazdu poprzez wjazd na teren Parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu
i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.
3. Poprzez wjazd na teren Parkingu dochodzi do zawarcia umowy najmu miejsca postojowego
między Wynajmującym a użytkownikiem pojazdu. Umowa kończy się wraz z wyjazdem z Parkingu.
4. Najem miejsca postojowego jest odpłatny. Opłata naliczana jest w godzinach od 14.00 do 12.00
dnia następnego.
5. Opłata za pierwszą godzinę najmu wynosi 5 zł Opłata za każdą następną rozpoczętą godzinę najmu
wynosi 2 zł.
6. Opłata za pierwszą godzinę uiszczana jest z góry, po wjeździe na teren Parkingu. Opłata ta nie
podlega zwrotowi ani zmniejszeniu. Opłata za kolejne rozpoczęte godziny naliczana jest przy
wyjeździe z Parkingu.
7. Opłata uiszczana jest w gotówce do rąk przedstawiciela Wynajmującego posiadającego stosowny
identyfikator.
8. Na życzenie użytkownika pojazdu Wynajmujący wystawi rachunek z tytułu opłaty za najem
miejsca parkingowego.
9. Wynajmujący prowadzi rejestr pojazdów wjeżdżających na i opuszczających Parking.
10. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na terenie
Parkingu pojazdów ani za rzeczy w nich pozostawione.
11. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z działania siły wyższej oraz
nieprzestrzegania przez użytkownika pojazdu postanowień niniejszego Regulaminu.
12. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Wynajmującemu lub osobom
trzecim na terenie Parkingu przez niego samego lub osoby mu towarzyszące.
13. Wynajmujący może żądać przedstawienia dowodu własności pojazdu i potwierdzenia tożsamości
jego użytkownika w przypadku stwierdzenia próby dostania się do wnętrza pojazdu bez
kluczyków. W razie braku możliwości ustalenia powyższych danych Wynajmujący uprawniony jest
do wezwania odpowiednich służb.
14. Na terenie Parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia i palenia
papierosów.
15. W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, Wynajmujący może żądać
natychmiastowego opuszczenia terenu Parkingu przez użytkownika pojazdu lub osoby mu
towarzyszące oraz usunięcia pojazdu. W razie nieusunięcia pojazdu, Wynajmujący może nałożyć
opłatę za bezumowne korzystanie z miejsca postojowego w wysokości 250 zł.
16. Regulamin dostępny u Wynajmującego, wywieszony przy wjeździe na Parking oraz dostępny na
stronie internetowej www.sgk.tychy.pl.

