REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PARKINGU
Poprzez wjazd na parking w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym przy
ulicy Żwirki i Wigury 63 A, 02-091 Warszawie, użytkownik zawiera z TGP Katarzyna Kuper, ul. Kujawska
28, 81-862 , NIP 741 206 35 97 (dalej „TGP”) umowę o korzystanie z miejsca parkingowego na
warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. W przypadku braku zaakceptowania zasad
niniejszego Regulaminu kierujący ma prawo do niezwłocznego opuszczenia parkingu bez wnoszenia
opłaty.

I. PRZEPISY OGÓLNE
1. Umowa korzystania z miejsca parkingowego zostaje zawarta z chwilą wjazdu na teren parkingu,
a kończy się wraz z wyjazdem z parkingu. Dowodem zawarcia umowy jest bilet parkingowy lub
karta parkingowa.

2. Opłaty za parkowanie obowiązują 7 dni w tygodniu – 24 h/dobę.
3. Stawka podstawowa za każdą rozpoczętą godzinę parkowania oraz stawka i taryfy
abonamentowe pobierane są zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.

4. Zwolnienie z opłat parkingowych przysługuje pojazdom: transportu sanitarnego, karetek
pogotowia, radiowozom policyjnym, służbie więziennej, żandarmerii, straży miejskiej i straży
pożarnej.

5. Opłaty za parkowanie wnosi się w kasach automatycznych lub w kasie Biura Obsługi Parkingu,
które znajduje się przy wyjeździe z parkingu.

6. TGP uznają osobę przedkładającą bilet parkingowy lub kartę parkingową przy wyjeździe z
parkingu za upoważnioną do korzystania z tego pojazdu.

7. Pojazd może być zabrany z parkingu tylko po okazaniu biletu i dokonaniu opłaty za parkowanie
albo po okazaniu karty parkingowej.

8. W przypadku utraty biletu parkingowego opłata za parkowanie wynosi 70 zł za każdą
rozpoczętą dobę parkowania.

9. W przypadku utraty biletu parkingowego/karty parkingowej użytkownik przy wyjeździe
zobowiązany jest wykazać się w sposób wiarygodny uprawnieniami do korzystania z pojazdu.
Do czasu wskazania stosownych uprawnień pojazd nie może opuścić terenu parkingu.

10. Warunki odbiegające od postanowień niniejszego Regulaminu ustala się w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.

II. UŻYTKOWANIE PARKINGU, KONTROLA PARKINGOWA I OPŁATY DODATKOWE

1. Kontrolę w zakresie zgodności parkowania pojazdów z niniejszym Regulaminem prowadzą
służby kontrolne TGP.
2. Na terenie parkingu obowiązują stosowane odpowiednio przepisy prawa o ruchu drogowym.
3. Użytkownik parkingu zobowiązany jest do respektowania znaków drogowych i pozostałych
warunków użytkowania oraz do wykonywania instrukcji pracowników TGP.
4. Użytkownik parkingu zobowiązany jest do parkowania pojazdu wyłącznie na wyznaczonych
miejscach postojowych.
5. Firma TGP jest upoważniona do żądania natychmiastowego opuszczenie terenu parkingu przez
użytkowników stwarzających zagrożenie dla osób lub pojazdów znajdujących się na parkingu.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA PARKINGU
1. Użytkownik parkingu odpowiada za wszystkie szkody spowodowane przez niego samego, jego
pracowników, zleceniobiorców lub osoby mu towarzyszące, a wyrządzone firmie TGP, jak
również osobom trzecim.
2. Użytkownik parkingu ponosi odpowiedzialność za zanieczyszczenie parkingu lub jego
wyposażenia. Użytkownik parkingu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Biura
Obsługi Parkingu firmy TGP o takowym zdarzeniu, nie później niż przed opuszczeniem parkingu.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ TGP

1. W przypadku, gdy użytkownik parkingu przed opuszczeniem go, powiadomi Biuro Obsługi
Parkingu firmy TGP o zaistnieniu szkody powstałej na parkingu, TGP odpowiada za szkody
zawinione przez jej pracowników lub ich zleceniobiorców, jakie miały miejsce w trakcie
parkowania na parkingu.
2. TGP nie odpowiada za szkody, w tym szkody Korzystającego z Parkingu, poniesione z winy
innych użytkowników Parkingu bądź osób trzecich.
3. Reklamacje dotyczące świadczonych usług w należy składać w Biurze Obsługi Parkingu lub w
formie pisemnej na adres TGP Katarzyna Kuper, ul. Kujawska 28, 81-862 Sopot.

V. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

1. Na terenie parkingu wolno jechać z prędkością do 20 km/h.
2. Na terenie parkingu bezwzględnie zabronione jest:
a. Palenie i używanie otwartego ognia.
b. Magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie,
tankowanie.
d. Nieuzasadnione pozostawienie pojazdu z pracującym silnikiem.
e. Parkowanie pojazdów z nieszczelnym wlewem i zbiornikiem paliwa.
f.

Przebywanie osób nieupoważnionych.

3. Na miejscach parkingowych, drogach wewnętrznych oraz rampach wjazdowych i wyjazdowych
zabronione jest naprawianie, mycie, odkurzanie pojazdów, wymiana wody chłodzącej, paliwa
lub oleju jak również zanieczyszczanie parkingu.
4. Na teren parkingu bezwzględnie zabroniony jest wjazd pojazdów zasilanych gazem płynnym
propan – butan (LPG).

