Właściciel parkingu: MARABELLA Sp. z o. o. / Bricomarche Sanok
Administrator parkingu: DEJW / parkingi@dejw.pl / www.adminpark.pl

Regulamin funkcjonowania Strefy Płatnego Postoju
Parking płatny niestrzeżony 24h/7dni - teren prywatny
„Bricomarche” - ul. Lipińskiego 97 w Sanoku
1. Poprzez wjazd na teren parkingu użytkownik pojazdu zawiera z Właścicielem terenu umowę o najem miejsca
parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa najmu kończy się wraz z
wyjazdem pojazdu z parkingu. W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu parkingu użytkownik
pojazdu nie ma prawa korzystać z parkingu.
2. Parking przeznaczony jest wyłącznie dla pojazdów, których użytkownicy zapłacili opłatę za najem miejsca
parkingowego oraz dla pojazdów posiadających specjalne zezwolenie na parkowanie na terenie parkingu.
3. Cennik i czas najmu miejsca parkingowego umieszczone są na automacie pobierającym opłaty. Automat nie
wydaje reszty. Opłatę należy uiścić z góry, niezwłocznie po przybyciu na parking. W celu darmowego postoju
również należy najpierw pobrać bilet – darmowy.
4. Opłata za parkowanie dotyczy również pojazdów używanych przez osoby niepełnosprawne oraz pojazdów
posiadających zezwolenie na parkowanie na drogach publicznych.
5. Dowód uiszczenia opłaty za parkowanie lub karta abonamentowa są ważne tylko dla tego parkingu.
6. W celu umożliwienia dokonania kontroli dowód uiszczenia opłaty / darmowy bilet za parkowanie lub karta
abonamentowa powinny zostać umieszczone wewnątrz pojazdu za przednią szybą, po lewej stronie, w miejscu
widocznym z zewnątrz.
7. Parkowanie poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi jest niedozwolone. Parkowanie na miejscach
zarezerwowanych dozwolone jest tylko ze specjalnym zezwoleniem.
8. Zabrania się: palenia lub używania otwartego ognia, mycia lub odkurzania samochodów, wymiany płynów lub
oleju, jak również jakiegokolwiek zanieczyszczania parkingu.
9. Użytkownik pojazdu ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Administratorowi parkingu lub osobom
trzecim podczas korzystania z parkingu. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do niezwłocznego
poinformowania Administratora parkingu o wyrządzeniu szkody.
10. Administrator parkingu odpowiada za szkody wyrządzone przez jego pracowników lub zleceniobiorców.
Administrator parkingu nie odpowiada za szkody wyrządzone przez osoby trzecie.
11. Parking nie jest strzeżony i nie posiada zabezpieczeń przed dostępem osób trzecich.
12. Naruszenie warunków Regulaminu spowoduje naliczenie opłaty dodatkowej w wysokości 50PLN. W
przypadku wywołania zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia Administrator parkingu może
ponadto usunąć pojazdu z terenu parkingu. Koszty usunięcia pojazdu ponosi jego właściciel.
13. W przypadku nieuiszczenia opłaty dodatkowej w przeciągu 2 tygodni od daty jej naliczenia Administrator
parkingu będzie dochodził zapłaty na drodze postępowania egzekucyjnego. Użytkownik parkingu zostanie
dodatkowo obciążony kosztami pozyskania danych właściciela pojazdu z CEPiK w wysokości przewidzianej w
§7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18.06.2014r. w sprawie centralnej
ewidencji pojazdów (Dz. U. z 2014r. poz. 816 z późn. zm.), a także kosztami postępowania sądowego i
egzekucyjnego wynikającymi ze stosownych orzeczeń.

Obowiązuje od dnia 01 luty 2018

