ПРАВИЛА ПЛАТНОЇ СТОЯНКИ
WAIMEA LOGISTIC PARK КОРЧОВА
В'їжджаючи на стоянку, користувач укладає з товариством з обмеженою відповідальністю"East A4 Logistic Park
1" з місцезнаходженням в Варшаві за адресою вул. Ойцовська 1/1, 02-918 Варшава, зареєстрованим в Реєстрі
підприємців, Районного суду столичного міста Варшави в Варшаві, XIII Господарське відділення - Національного
судового реєстру під номером 0000503829, NIP (Номер податкової ідентифікації): 5213669741, REGON (Номер в
Загальному класифікаторі підприємств і організацій): 147172365 (далі „East”), договір короткострокової оренди
місця для стоянки на умовах, визначених в цих Правилах (ст. 69 та ст. 384 § 2 ЦК). У випадку неприйняття
цих Правил водій має право негайно покинути місце стоянки без внесення оплати. Основу правил становить
закон від 20 червня 1997 р. Закон про автотранспортний рух (Вісник законів за 1997 р. № 98, поз. 602, з
подальшими змінами).

§1
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Договір оренди укладається в момент в'їзду на територію стоянки та закінчується в момент виїзду зі
стоянки. Підтвердження укладення договору становить квиток стоянки.
Базова ставка за кожну розпочату годину паркування на стоянці відповідає діючому Прейскуранту, який
становить додаток до цих Правил.
Оплату за стоянку необхідно внести в ресторані, в офісному приміщенні.
"East" визнає особу, яка пред'являє при виїзді зі стоянки квиток стоянки уповноваженою до керування даним
транспортним засобом.
У випадку втрати квитка стоянки оплата за стоянку дорівнює цілоденній оплаті за стоянку.
У випадку втрати квитка стоянки Користувач, під час виїзду, зобов'язаний, у вірогідний спосіб, підтвердити
право до користування транспортним засобом. До моменту пред'явлення відповідних повноважень
транспортний засіб не буде випущений зі стоянки.
Стоянка працює цілодобово протягом всього тижня.

§2
ПРАВИЛА ПАРКУВАННЯ
1.
2.
3.
4.
5.

6.

На території стоянки діють положення дорожного кодексу.
Користувач стоянки зобов'язаний з повагою ставитися до Правил і інструкції працівників "East" або іншого
суб'єкта, вказаного "East", призначеного здійснювати адміністрування стоянкою.
Контроль в сфері відповідності паркування транспортних засобів до даних Правил провадять працівники
"East" або інший суб'єкт, вказаний "East", призначений здійснювати адміністрування стоянкою.
Користувачі стоянки зобов'язані паркувати транспортні засоби виключно на визначених місцях стоянки, з
дотриманням вертикальної і горизонтальної розмітки.
Користувачам стоянки, які не мають відповідних повноважень і дозволів забороняється:
a) паркуватися в місцях, призначених для інвалідів;
b) займати більше ніж одне місце на стоянці одним транспортним засобом;
c) паркуватися за межами визначених місць для паркування;
d) паркуватися, утруднюючи рух на стоянці і створюючи загрозу для інших користувачів стоянки;
e) паркуватися в проїздах, на пожежних дорогах, біля стін та на пішохідних переходах;
Фірма "East" має право заблокувати або відбуксирувати за рахунок Власника транспортних засобів
Користувачів, порушників даних Правил.
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7.

8.

Водій, транспортний засіб якого заблокований, зобов'язаний зв'язатися з "East" з метою сплати додаткової
оплати, яка становить неустойку за паркування з порушенням цих Правил, відповідно до діючого
Прейскуранта.
Фірма "East" може вимагати негайно покинути територію стоянки Користувачів, які створюють загрозу на
Стоянці.

§2
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

З застереженням положень § 2 відповідальність Сторін визначають відповідні положення цивільного
кодексу, зокрема ті, які стосуються договору оренди.
Фірма "East" відповідає виключно за доведені збитки, які виникли з вини її працівників або підрядчиків, які
відбулися під час тривання договору оренди.
Фірма "East", або інший суб'єкт, вказаний "East", призначений займатися адмініструванням стоянкою не несе
відповідальності за збитки, пов'язані з крадіжкою, втратою або знищенням транспортного засобу, а також
речей, залишених в транспортному засобі.
Користувач зобов'язаний негайно повідомити про виникнення збитків, за які може нести відповідальність
"East", але не пізніше ніж перед виїздом зі стоянки, під режимом втрати претензії.
Фирма "East" не несе відповідальності за збитки, які виникають в наслідок дій третіх осіб, форс-мажорних
обставин та недотримання користувачем стоянки положень цих Правил.
Рекламації щодо наданих послуг в сфері цих Правил слід подавати у письмовій формі за адресою: East A4
Logistic Park 1 sp. z o.o., вул. Ойцовська 1/1, 02-918 Варшава.
Користувач Стоянки відповідає за всі збитки, включно з забрудненням Стоянки, до яких призвів він, його
працівники, співпрацівники, особи, які його супроводжують.
Користувач стоянки несе відповідальність за збитки, спричинені внаслідок передачі третій особі або втрати
квитка стоянки.

§3
ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
1.
2.

На території Стоянки дозволена швидкість транспортних засобів становить 10 км/г.
На території Стоянки суворо заборонено:
a) паління тютюну;
b) використання відкритого вогню;
c) складування палив, легкозаймистих речовин і пустих каністр від палива;
d) заправка;
e) ремонт і інше обслуговування;
f) миття, чистка і прибирання пилососом;
g) забруднення території стоянки іншим чином;
h) залишати транспортний засіб з працюючим двигуном;
i) паркування транспортних засобів з нещільними системами, що може призвести до витоку
експлуатаційних рідин та палива;
j) перебування не уповноважених осіб;
k) перебування на Стоянці осіб довше, ніж це необхідно щоб залишити або забрати автомобіль зі стоянки.
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