
REGULAMIN PARKINGU HOTELU BULVAR*** Gorzów Wlkp

1. Na  terenie  parkingu   Hotelu  BULVAR  ***  Gorzów  Wlkp  obowiązują  przepisy  Prawa  
o Ruchu Drogowym – regulujące zasady poruszania  się  pojazdów samochodowych  
oraz pieszych.  Na terenie parkingu obowiązuję ruch jednokierunkowy. 

2. Szybkość jazdy na terenie parkingu nie może przekraczać prędkości 5 km/ h. 

3. Parking jest płatny, zabezpieczony systemem  monitoringu. 

4. Parking czynny jest całą dobę, siedem dni w tygodniu. 

5. Parking  przeznaczony  jest  dla  samochodów  osobowych  o  masie  własnej  nie
przekraczającej 3,5 tony. 

6. Korzystający  z  parkingu uprawniony  jest  do  parkowania  na  dowolnym,  nie  objętym
rezerwacją miejscu parkingowym.

7. Pojazd  zostawiony  na  parkingu  powinien  mieć  wyłączony  silnik,  zgaszone  światła,
zamknięte  drzwi,  okna,  bagażnik  oraz  ewentualnie  dach,  jak  również  sprawne  
i włączone wszelkie systemy zabezpieczające pojazd przed włamaniem, bądź kradzieżą ,
zainstalowane w tym pojeździe. 

8. Dokumenty  oraz  rzeczy  wartościowe  osoba  korzystająca  z  parkingu  pozostawia  
na własne ryzyko i odpowiedzialność.  

9. Prowadzący parking odpowiada za szkodę rzeczywistą,  tj.  z  wyłączeniem utraconych
korzyści,  stanowiącą  normalne  następstwo  zdarzenia,  z  którego  poszkodowany
wywodzi  swoje  roszczenia.  Ograniczenie  w przedmiocie  utraconych  korzyści  nie  ma
zastosowania , jeśli szkoda została wyrządzona umyślnie przez prowadzącego parking,
jego  pracowników  lub  osoby  działające  na  jego  zlecenie,  jak  również  nie  
ma  zastosowania w obrocie konsumenckim.

10.  Prowadzący  parking  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  utratę,  zniszczenie  lub
uszkodzenie  pojazdu,  ani  przyjętych  na  przechowanie,  pozostawionych  w  nim
przedmiotów, jeśli:
a) osoba korzystająca z parkingu przyczyniła się do powstania szkody , w szczególności

gdy nie zostały zachowane środki bezpieczeństwa wskazane w pkt 2 lub pkt 7 – w
zakresie , w jakim to przyczynienie się miało wpływ na powstanie lub rozmiar szkody,

b) szkoda została spowodowana przez siłę wyższą  
Pobranie kwitu parkingowego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu parkingu.
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11. Wjazd na teren Parkingu możliwy jest po pobraniu biletu parkingowego z terminala
wjazdowego. 

12.  Wysokość opłaty parkingowej określa cennik. 

13. Opłatę parkingową należy  uiścić  w recepcji  hotelu  przed udaniem się  do pojazdu  
i  opuszczeniem  parkingu  Od  momentu  opłacenia  biletu  użytkownik  zobowiązany  
jest do opuszczenia parkingu w przeciągu  15 minut.

14. W  celu  opuszczenia  z  parkingu  należy  zeskanować  opłacony  bilet  w  terminalu
wyjazdowym. 

15. Przy  pobytach  długoterminowych  należy  zgłosić  się  z  wydrukowanym  kwitem
parkingowym do recepcji w dniu przyjazdu.

16. Hotel  może  odmówić  przyjęcia  pojazdu  na  parking   w  przypadku  braku  wolnych
miejsc. 

17. Podstawę  do  naliczenia  opłaty  parkingowej  stanowi  bilet  parkingowy  zawierający  
datę i godzinę wjazdu na teren parkingu. 

18. Opłata za nie pobrany/ zgubiony bilet wjazdowy wynosi 50 PLN .

CENNIK OPŁAT PARKINGOWYCH 

OPŁATA DOBOWA 25 PLN / dobę
OPŁATA GODZINOWA 10 PLN / godzinę
OPŁATA  ZA ZGUBIONY BILET 50 PLN

      Podane ceny zawierają podatek VAT
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