
R E G U L A M I N    P A R K I N G U 

 
 

1.  Właścicielem parkingu jest Hotel Warszawski  działający na podstawie wpisu do rejestru         
     działalności  gospodarczej  w  Krakowie  pod  nr 32468/98 136323 zwany dalej    
      wynajmującym                          
 2.  Parking  udostępnia  miejsca postojowe dla : samochodów osobowych, motocykli,   
      rowerów i    innych środków  lokomocji  do  3,5 t . 
 3.  Wysokość  opłat   za miejsce  postojowe określa  taryfa w PLN za każdą rozpoczętą   
      godzinę   
      postoju.  
 4   Czas rozpoczęcia usługi liczony jest z chwilą wjazdu na teren parkingu, a kończy się z  
      chwilą dokonania opłaty i wyjazdu do 15 minut  bezpłatnych .  W razie nie wyjechania z  
       parkingu w przeznaczonym czasie  rozpoczyna się nowa usługa z naliczaniem  
       ponownym  opłaty  regulaminowej.   
 5. Jednostką  miary  jest czas liczony  w  godzinach  według  taryfy opłat  za  każdą   
       rozpoczętą   
      godzinę. 
 6. Taryfa   opłat   wywieszona   jest   na   widocznym   miejscu przy  wjeździe  na parking  ,  
      jako  integralna  część  informacji   dla  klienta. 
 7.  Przy wjeździe po opłaceniu klient otrzymuje komputerowy dowód wjazdu (bilet wjazdu ),  
      na  podstawie którego dokonuje  się   wyjazdu   z  parkingu. 
 8   Parkować pojazdy  należy  wyłącznie w  miejscach  oznaczonych  białymi  pasami  na   
      wyznaczonych   stanowiskach  . 
 9. Niedopuszczalne  jest  parkowanie  na  ciągach  komunikacyjnych  lub  poza   
      wyznaczonym stanowiskiem pod  rygorem  dodatkowej  opłaty  lub  odholowania    
      samochodu   na   inny   parking  na   koszt   posiadacza   pojazdu . 
 10.Wynajmujący  nie ponosi  odpowiedzialności za pogorszenie lub  utratę  rzeczy   
      ruchomej   pozostawionej   na   miejscu   postojowym.  
 11 Wynajmujący nie odpowiada za rzeczy pozostawione w pojeździe  ani za straty  
      wynikające z właściwości  tych   rzeczy  lub  z   przyczyn   atmosferycznych    (słońce,   
      deszcz,  mróz, itp.) 
 12 W przypadku pogorszenia stanu rzeczy  z winy wynajmującego , wynajmujący ponosi  
      koszty przywrócenia jej do stanu pierwotnego za pośrednictwem ubezpieczyciela  
      działającego w imieniu wynajmującego.  
 13 Wszelkie   zdarzenia  ,  kolizje  , stłuczki   są   rozpatrywane  wg  zasad   przepisów    
      prawa   o   ruchu drogowym . 
 14.Wynajmujący  nie  ponosi   konsekwencji  następstwa  zagubienia   przez   właściciela   
      Dowodu  wjazdu.   Odtworzenie    zagubionego  dowodu   wjazdu  może  nastąpić  za   
      opłatą   administracyjną  w wysokości   wg  obowiązującej  taryfy  opłat  . 
 15. Prawo  wejścia  na  parking  mają  tylko  osoby  uprawnione  tj. personel ,  parkujący,   
      odbierający. 
 
  16.Ustanawia się zakaz wejścia na teren parkingu osobom trzecim.  
 
  17. Parking może odmówić wynajęcia  miejsca postojowego   bez  podania  przyczyny. 
 
  18.Usługi  z  rezerwacji  mają  pierwszeństwo  w  wynajmie   miejsc  postojowych . 
 
Szanowny Kliencie 
O należnym upuście poinformuj  RECEPCJĘ  PRZED  fiskalizacją. 
Nie  poinformowanie  może  skutkować  odmową  przyznania  upustu. 
( dotyczy  gości  Hotelu   Warszawskiego  ) 
 
Regulamin niniejszy  wchodzi  w  życie  z  dniem  01.09.2011r 

Dyrekcja  
 


