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ul, Dworcowa 1,72-6X|Swinouj6cie, tel. +48 91 322 61 12, fax +48

91 32261 70, emait:

terminatpromowy@sft.pt, www.sft.pl

Postanowienia og5lne
Podstawq prawnq regulaminu stanowiq:
a) przepisy Kodeksu Cywilnego,
b) przepisy Ustawy - Prawo o ruchu drogowym,
l. Zasady og6lne

1. Parking jest czynny calq dobq ptzez wszystkie dni roku.
2. Parking zarzqdzany przezTerminal Promowy Swinouj6cie
strze2onym.

sp. zo.o. ITPS] jest parkingiem

3.

Podjqcie kwitu parkingowego oznacza akceptacjq "Regulaminu parkingu strze2onego TPS
przy ulicy Dufiskiej 2".

4.

Doba parkingowazaczyna sig od pelnej godziny zaparkowania pojazdu. Wysoko5d optat
za parkowanie okre6la obowiqzujqcy cennik umiejscowiony na budce parkingowej.
"Cennik oplat za uslugi parkingu strze2onego TPS przy ulicy Duhskiej 2" stanowi zalqcznik
do niniejszego "Regulaminu parkingu strze2onego TPS przy ulicy Duriskiej 2" i jest jego
integralnq czq6ciq.

5. Wjazd na parking mozliwy jest po uprzednim pobraniu kwitu parkingowego z

budki
parkingowej, Kwit ten nalezy zachowa6 gdyz jest on jedynq podstawq do naliczenia oplaty
postojowej przy vtyje2dzie z parkingu.

6. W nastgpstwie

zawarcia umowy z TPS przedmiotem przechowania jest wytqcznie sam
samoch6d otaz rzeczy stanowiqce jego wyposaZenie fabryczne.

7.

U2ytkownik pojazdu zobowiqzany jest do zabezpieczenia pojazdu przed dostaniem sig do
jego wnqtrza os6b niepowoNanych, oraz stosowania posiadanych system6w zabezpieczeh.

8.

Przed pozostawieniem pojazdu osoba oddajqca go na parking, ma obowiqzek okazal
obsludze parkingu pojazd i jego zabezpieczenia oraz dow6d rejestracyjny (na 2qdanie)
izgtosi6:
wszystkie uszkodzenia pojazdu, jak r6wnie2 brakiw jego wyposa2eniu iosprzgcie
zewnqtrznym,
dodatkowe wyposa2enie zewngtrzne (np. antena, kolpaki, wycieraczki, reflektory
przeciwmgielne itp.)

-

9.

U2ytkownik ponosi calkowite ryzyko pozostawienia wewnqtrz samochodu przedmiot6w nie
nafeZqcych do wyposa2enia pojazdu (radio, telefon, bqd2 inne wartoSciowe rzeczy).
W razie kradzie2y TPS nie ponosi odpowiedzialno6ci za powstale szkody.

10.W przypadku zgubienia kwitu parkingowego pojazd mo2e wyjechad z parkingu wylqcznie
po okazaniu przez kierujqcego na budce parkingowej dowodu rejestracyjnego pojazdu,
dowodu to2samoSci.

11.W przypadku odmowy wylegitymowania siq przez osobg odbierajqcq pojazd bez kwitu,
pracownik parkingu ma obowiqzek powiadomi6 policjq.
Regulamin parkingu strze2onego TPS
przy ulicv Dufskiei 2
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12.W przypadku zgubienia kluczyk6w bqd2zamkniecia ich wewnqtrz pojazdu, pr6by dostania
siq do wnQtrza samochodu mogq by6 podjqte przez klienta dopiero-po okazaniu dowodu
rejestracyjnego pojazdu oraz dowodu osobistego.

13.Pojazd moze pozostawa6 na parkingu wylqcznie celem jego parkowania. Bez zgody
dyspozytora parkingu zabrania siq prowadzenia jakiejkolwiek dzialalnoSci hanOtowel
z pojazdu, dokonywania napraw pojazd6w, ich mycia, i.t.p.
1

4. Na parking u obowiqzuje bezwzg led

-

ny zakazwjazd u pojazd6w:

przewoZqcych materialy latwopalne, 2rqce,wybuchowe
innych, je2eli znajdujqcy siq w nich niebezpieczny material nie jest zabezpieczony
zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami

terenie parkingu obowiqzuje calkowity zakaz spoZywa n ia alkoholu.
16.Osobom w stanie nietrze2wym lub ktorych stan wskazuje na spo2ycie alkoholu, obsluga
parkingu mo2e odm6wi6 przyjqcia na parking lub wydania z parkingu pojazdu.
1

5. Na

17.W przypadku kolizji i wypadk6w drogowych powstalych na terenie parkingu obowiqzujq
zasady prawa drogowego.

lS.Wszelkie uwagi i wnioski uzytkownik6w parkingu, a w szczeg6lno6ci dotyczqce jego
funkcjonowania prosze kierowaC do kierownika parkingu. Nazwisko i numer ieleionu
dostgpny jest na budce parkingowej.
ll. Postanowienia koficowe

1. Uzytkownik pojazdu.

odpowiad a za wszelkie szkody wyrzqdzone osobom trzecim na
terenie parkingu TPS przez niego samego, jego pracownik6w, zleceniobiorc6w lub jego
osoby towarzyszqce. Ponadto ponosi
odpowiedzialnoSd
zawinione
zanieczy szczenie pa rki n g u .

on

za

2. TPS jest upowa2nione do usuniqcia pojazdu z parkingu w razie zaistnienia nagfego
i uzasadnionego zagro2enia.
3.

TPS nie ponosi odpowiedzialno6ci za skutki wynikajqce z dziaNania sify wy2szej oraz
nieprzestrzegania pzez korzystajqcego z parkingu postanowieh niniejszego regulaminu.

4. W przypadku stwierdzenia powstania szkody

w pojeZdzie, u2ytkownik winien zglosid ten
fakt niezwlocznie obsludze parkingu bez uruchomienia pojazdu i podporzqdkowa6 siq ich
zaleceniom.

5.

Roszczenia dotyczqce szk6d powstalych na parkingu strze2onym regulowane sq pzez
ubezpieczyciela parkingu, ktorego nazwg iadres mo2na uzyskad u dyspozytora parkingu.

Regulaqin parkingu strze2onego TPS
przy ulicv Duliskiei 2
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