REGULAMIN NAJMU
MIEJSCA POSTOJOWEGO

1) Poprzez wjazd na teren, ogrodzony i oznakowany jako „Parking Centralny”, zarządzany przez firmę
Centralny Zdzisław Durbacz, zwaną dalej Wynajmującym, dochodzi do zawarcia umowy najmu
miejsca postojowego między Wynajmującym a użytkownikiem pojazdu. Umowa kończy się wraz z
wyjazdem z terenu „Parkingu Centralnego”.
2) Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren „Parkingu Centralnego wyraża zgodę na warunki
niniejszego „Regulaminu” i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.
3) Pojazd powinien być zamknięty, a jego zawartość zabezpieczona. Cenne przedmioty nie powinny
znajdować się na widoku. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie
znajdujących się na terenie „Parkingu Centralnego” pojazdów, jak również nie odpowiada za rzeczy
pozostawione w tych pojazdach.
4) Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim na terenie
„Parkingu Centralnego” przez niego samego lub osoby mu towarzyszące.
5) Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z działania siły wyższej oraz
nieprzestrzegania przez użytkownika pojazdu postanowień niniejszego regulaminu.
6) Wynajmujący nie zabiera kluczyków od pojazdów pozostawionych na terenie. W przypadku
zgubienia kluczyków bądź zamknięcia ich wewnątrz pojazdu, próby dostania się do wnętrza
samochodu mogą być podjęte przez użytkownika pojazdu dopiero po okazaniu Wynajmującemu
dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz dowodu osobistego.
7) Na terenie „Parkingu Centralnego” obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia i
palenia papierosów.
8) Najem miejsca postojowego jest odpłatny. Opłatę, naliczoną według cennika, wraz z
uwzględnieniem obowiązujących rabatów, należy uiścić gotówką po wjeździe na teren „Parkingu
Centralnego”. Cennik stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
9) Uiszczenie opłaty za najem miejsca postojowego jest poświadczane przez użytkownika pojazdu
poprzez podpis złożony przez niego na liście, zawierającej poniższe informacje: numer rejestracyjny
pojazdu, datę wjazdu na teren „Parkingu Centralnego” oraz kwotę opłaty. Lista ta stanowi załącznik
nr 2 do niniejszego regulaminu.
10) Opłata liczona jest za każdy dzień postoju pojazdu, liczony od godz. 00:00.
11) Opłata za postój krótszy od ustalonego przy wjeździe nie jest zwracana.
12) Na życzenie klienta (użytkownika pojazdu) Wynajmujący może wystawić fakturę dla podatników
zwolnionych z VAT.
13) Cennik i regulamin są dostępne u Wynajmującego, wywieszone przy wjeździe na „Parking
Centralny”, oraz dostępne na stronie internetowej www.pyrzowiceparkingcentralny.pl

