Regulamin parkingu strzeżonego „Bezpieczny Parking”
1. Właścicielem parkingu o nazwie "Bezpieczny Parking", www.bezpiecznyparkingmodlin.pl, położonego
przy ul. Gen. Thommee 10, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki, jest firma Kampol-Lux Sp.zo.o. z siedzibą
przy ul.Żwirowa 18 , Wilcza Góra, 05-506 Lesznowola.
2. Parking jest parkingiem strzeżonym, płatnym, czynnym cała dobę we wszystkie dni w roku.
3. Użytkownik pojazdu z chwilą pobrania biletu parkingowego lub karty abonamentowej i wjazdu na teren
parkingu akceptuje warunki umowy przechowywania samochodu przedstawione w niniejszym
Regulaminie parkingu. Umowa ta rozwiązuje się z chwilą wyjazdu z Parkingu.
4. Bilet parkingowy lub karta abonamentowa uprawnia do korzystania z jednego miejsca postojowego.
5. Biletu parkingowego lub karty abonamentowej nie wolno pozostawiać w pojeździe ani udostępniać
osobom trzecim, nie wolno go zwijać i niszczyć.
6. Przed wyjazdem z parkingu należy opłacić bilet parkingowy w automatycznej kasie parkingowej. Opłata
za parkowanie będzie naliczana przy wyjeździe z parkingu zgodnie z okresem pozostawienia auta
według aktualnego cennika.
7. Kartę abonamentową opłaca się jednorazowo w kasie automatycznej według cennika.
8. Opłata parkingowa naliczana jest według systemu komputerowego na podstawie zakodowanych
danych o godzinie i dniu zawarcia umowy przychowania auta według biletu parkingowego.
9. Klient jest zobowiązany do wyjazdu z parkingu w przeciągu 20 minut od opłacenia biletu parkingowego
w automatycznej kasie.
10.Cennik jest udostępniony przez obsługę parkingu jak również wywieszony jest w dostępnym i
widocznym miejscu na parkingu.
11.Cennik o którym mowa w powyżych punktach stanowi integralną część umowy i stanowi załącznik do
niniejszego regulaminu.
12.Osoba posiadająca dany bilet parkingowy jest uprawiona do kierowania pojazdem i wyjazdu z parkingu.
13.W przypadku zagubienia biletu parkingowego klient opuszczający parking, zobowiązany jest do
okazania dowodu rejestracyjnego i dokumentu tożsamości obsłudze parkingu. Dodatkowo zobowiązany
jest do uiszczenia opłaty za brak biletu parkingowego. W przypadku odmowy wylegitymowania się
należy wezwać policję.
14.Na stronie internetowej niniejszego parkingu www.bezpiecznyparkingmodlin.pl, istnieje możliwość
rezerwacji on-line miejsca postojowego. Potwierdzenie niniejszej rezerwacji, które zostanie odesłane
przez właściela parkingu na wskazany przez klienta adres emaliowy jest jednoznaczne z zapewnieniem
miejsca postojowego na warunkach według niniejszego regulaminu i według informacji złożonych w
formularzu rezerwacyjnym przez klienta.
15.Kampol-Lux Sp.zo.o. zastrzega sobie prawo do możliwości nie zawarcia lub zmiany warunków umowy
na przechowanie pojazdu według złożonego wcześniej przez klienta formularza rezerwacyjnego na
stronie www.bezpiecznyparkingmodlin.pl ze względu na nieprzewidziane okoliczności niezależne od
firmy.
16.W przypadku zagubienia kluczyków lub zamknięcia ich od środka, próby dostania się do środka można
podjąć dopiero wtedy kiedy klient okaże dowód rejestracyjny pojazdu i dokument tożsamości.
17.W następstwie zawarcia umowy z Kampol-LUX Sp. zo.o. przedmiotem przechowania jest wyłącznie sam
samochód oraz rzeczy stanowiące jego wyposażenie fabryczne.

18.Miejsce zaparkowania pojazdu wskazuje pracownik parkingu.
19.Przed pozostawieniem pojazdu na parkingu osoba oddająca go ma obowiązek okazać go obsłudze, jego
zabezpieczenia jak również zgłosić wszystkie uszkodzenia i braki oraz dodatkowe wyposażenie
zewnętrzne.
20.Przyjęcie na parking samochodu z widocznymi uszkodzeniami zewnętrznymi uzależnione jest od decyzji
pracownika. W takim przypadku ryzyko w wyniku strat powstałych w związku z uszkodzeniami ponosi
klient.
21.Właściciel parkingu Kampol-Lux Sp.zo.o. jest uprawiona do usunięcia pojazdu z parkingu w razie
zaistnienia nagłego zagrożenia.
22.Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim na terenie parkingu
przez niego samego, jego pracowników, osoby towarzyszące. Ponadto ponosi on odpowiedzialność za
zawinione zanieczyszczenie parkingu.
23.Pojazd pozostawiony na parkingu powinien być zabezpieczony przed samoczynnym przemieszczaniem
się. Ryzyko skutków w tym zakresie ponosi w pełni klient również w stosunku do osób trzecich.
24.Samochód pozostawiony na parkingu powinien mieć szczelnie zamknięte szyby i wszystkie zamki tak,
aby dostęp do wnętrza był niemożliwy. Właściciel parkingu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne
szkody powstałe na skutek niezastosowania się do tego punktu.
25.Za przedmioty pozostawione w pojeździe całkowitą odpowiedzialność ponosi klient.
26.Stan techniczny pojazdu nie powinien zagrażać otoczeniu. Ryzyko strat powstałych wskutek
niesprawności technicznej pojazdu na trenie parkingu ponosi klient.
27.Osobom w stanie nietrzeźwym lub u których stan wskazuje na spożycie alkoholu obsługa może
odmówić wjazdu lub wyjazdu na teren parkingu.
28.Powierzchnia Parkingu, wjazdy i wyjazdy kontrolowane są przez obsługę/ochronę parkingu.
29.Firma Kampol-Lux Sp.zo.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z działania siły wyższej
oraz nieprzestrzegania przez korzystającego z parkingu postanowień niniejszego regulaminu.
30.Na terenie parkingu, dróg dojazdowych, i wewnętrznych obowiązują przepisy ustawy prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2005. nr 108 poz 908) z późniejszymi zmianami oraz maksymalną prędkością do
10km/h
31.Na parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały łatwopalne ,
żrące, wybuchowe itp.
32.Na terenie Parkingu obowiązuje zakaz palenia i używania otwartego ognia.
33.Użytkownik pojazdu jest zobowiązany do respektowania znaków drogowych ustawionych na parkingu,
drogach dojazdowych i wewnętrznych zasad organizacji ruchu pozostałych warunków użytkowania
parkingu.
34.Awaria lub szkoda pojazdu powinna być zgłoszona obsłudze parkingu.
35.W przypadku zaistnienia szkody roszczenia będą rozpatrywane wyłącznie w przypadku zgłoszenia
takiego przypadku przed wyjazdem klienta z parkingu.
36.Parking posiada ubezpieczenie OC obejmujące szkody powstałe w wyniku zadziałania osób trzecich
oraz zdarzeń żywiołowych.
37.W przypadku zdarzeń objętych polisą OC lub ogniową, wszelkie rozszerzenia są przenoszone na
ubezpieczyciela w ramach zawartych umów.
38.Skargi i wnioski należy kierować na adres Kampol-Lux Sp.zo.o.
39.Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2017r.

