REGULAMIN PARKINGU
ORGANIZACJA PARKINGU
1.
Parking hotelowy jest parkingiem dozorowanym. Hotel oferuje dodatkowo płatną usługę parkingu
strzeżonego, na warunkach określonych w odrębnej pisemnej umowie przechowania pojazdu.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU
1.
Hotel WINDSOR nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, zniszczenia, uszkodzenia i utratę
pojazdu, powstałe na terenie parkingu dozorowanego z winy Użytkownika bądź osób trzecich albo siły
wyższej. Odpowiedzialność Hotelu związana ze świadczeniem usługi parkingu strzeżonego reguluje
odrębna pisemna umowa przechowania pojazdu.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA
1.
Użytkownik odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone na terenie zarządzanym przez Hotel WINDSOR
bądź osobom trzecim przez niego samego, jego pracowników, zleceniobiorców lub jego osoby
towarzyszące. Ponadto ponosi on odpowiedzialność za zawinione zanieczyszczenie parkingu. Użytkownik
zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowaniu pracownika recepcji hotelu WINDSOR o danym
zdarzeniu i złożenia „Oświadczenia” w formie pisemnej, nie później niż przed opuszczeniem parkingu.
2.
Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu przed dostaniem się do jego wnętrza osób
niepowołanych oraz stosowania posiadanych systemów zabezpieczeń.
3.
Użytkownik zobowiązany jest do nie pozostawiania w pojeździe przedmiotów nie będących jego
wyposażeniem fabrycznym.
WARUNKI UŻYTKOWANIA PARKINGU
1.
Pojazdy wolno stawiać tylko na wyznaczonych miejscach postojowych, za wyjątkiem miejsc
zarezerwowanych dla stałych klientów. Jeżeli Użytkownik nie dotrzyma niniejszego przepisu hotel
WINDSOR jest uprawniony do odholowania pojazdu na koszt Użytkownika lub też naliczania dodatkowej
opłaty w przypadku zajęcia 2 miejsc.
2
Użytkownik zobowiązany jest do respektowania znaków drogowych i pozostałych warunków użytkowania
parkingu, stosowania się do poleceń pracowników hotelu WINDSOR. Odpowiednio stosuje się przepisy
Kodeksu Drogowego.
3.
Hotel WINDSOR jest upoważniony do usunięcia pojazdu w razie zaistnienia nagłego i uzasadnionego
zagrożenia.
4.
Wjazd na parking z przyczepą, naczepą oraz przez pojazdy dostawcze i ciężarowe może odbyć się tylko po
wcześniejszym powiadomieniu recepcji hotelu.
5.
Użytkownik korzystający z dodatkowej usługi parkingu strzeżonego zobowiązany jest do pozostawiania
pojazdu wyłącznie na miejscu wskazanym w odrębnej umowie przechowania pojazdu, pod rygorem
wyłączenia odpowiedzialności Hotelu określonej w tej umowie.
PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA
1.
Na terenie parkingu obowiązują przepisy kodeksu drogowego.
2.
Na terenie parkingu obowiązuje max. prędkość do 10 km/h.
3.
Na terenie parkingu zabronione jest:
a. palenie i używanie otwartego ognia oraz picie alkoholu;
b. magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie;
c. tankowanie pojazdów;
d. pozostawienie samochodu z pracującym silnikiem;
e. parkowanie pojazdów z nieszczelnymi układami;
f. przebywanie osób nieupoważnionych;
g. przebywanie w czasie przekraczającym ten, który jest konieczny do odstawienia lub wyprowadzenia
samochodu z parkingu;
4.
Na
miejscach
parkingowych,
drogach
wewnętrznych
oraz
rampach
wjazdowych
i wyjazdowych zabronione jest naprawianie, mycie, odkurzanie samochodu, wymiana płynów chłodzących,
paliwa lub oleju jak również zanieczyszczanie parkingu.
SKARGI I WNIOSKI
Skargi i wnioski związane z korzystaniem z parkingu należy zgłaszać drogą pisemną na adres: Hotel
WINDSOR, Jachranka 75, 05-140 Serock
Zarząd Hotele Korona Sp. z o.o.

Życzymy miłego pobytu.
Dyrekcja Hotelu

