
REGULAMIN PARKINGU 
 

 Niniejszy ''Regulamin” określa zasady korzystania z parkingu położonego w Tarnowie, przy Hotelu Tarnovia, 

 którego właścicielem i zarządzającym jest Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie 33-100 Tarnów, przy ulicy 

 Kościuszki 10, wpisanej do Krajowego Rejestru Handlowego pod numerem 0000089152 przez Sąd Rejonowy w 

 Krakowie – Dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy spółki 

 wynosi 512 100.00 zł i w całości został wpłacony, NIP 873-20-82 – zwaną dalej ''Zarządcą”. 

 

1. Poprzez wjazd na teren Parkingu, Najemca zawiera z Zarządcą  umowę najmu miejsca parkingowego  

na  warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz wyraża zgodę na warunki umowy przedstawione  

 w Regulaminie i Cenniku stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu. 
 

      2. Parking jest PARKINGIEM PŁATNYM NIESTRZEŻONYM MONITOROWANYM  

 Umowa niniejsza nie zawiera żadnego zobowiązania Zarządcy do pilnowanie lub przechowywania pojazdu 

 Najemcy lub jakiegokolwiek zobowiązania, które powodowałoby odpowiedzialność Zarządcy za szkody  

 powstałe w wyniku kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu,  jego wyposażenia lub rzeczy 

 pozostawionych w pojeździe  - powstałe na terenie Parkingu na skutek działania innych Najemców, osób 

 trzecich bądź działania siły wyższej. 
 

3. Wjeżdżając na parking Najemca zobowiązuje się do odebrania Biletu Parkingowego przy terminalu wjazdowym 

na którym uwidoczniona jest godzina wjazdu. 
 

4. Bezpośrednio przed wyjazdem z parkingu Najemca zobowiązany jest uiścić opłatę w recepcji Hotelu Tarnovia 

na podstawie Biletu Parkingowego odebranego przy wjeździe. Umowa najmu miejsca parkingowego ulega 

zakończeniu chwilą wyjazdu z Parkingu. 
 

5. Wielkość opłaty parkingowej oraz opłaty za zagubienie lub zniszczenie Biletu Parkingowego określa  

 Cennik stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu. 
 

6. Wszelkie uszkodzenia pojazdu lub pojazdów powstałe na terenie Parkingu Najemca zobowiązany jest 

natychmiast zgłaszać obsłudze Parkingu lub pracownikom recepcji Hotelu Tarnovia, a w przypadku 

nieobecności obsługi – Policji. 
 

7. Na żądanie obsługi Parkingu Najemca zobowiązany jest okazać dowód tożsamości i/lub dowód rejestracyjny 

pojazdu, którym się porusza lub który zamierza otworzyć albo którym zamierza odjechać. Nadto na żądanie 

obsługi Parkingu Najemca zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia określającego rodzaj 

uprawnienia do korzystania z pojazdu oraz opis zdarzenia w którym doszło do mienia Zarządcy w tym 

zanieczyszczenia Parkingu. 
 

8. Najemcy ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Najemcom lub osobom trzecim  

na terenie Parkingu. Nadto Najemcy ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zarządcy w tym 

zanieczyszczenie Parkingu. 
  

9. Zarządcy przysługuje prawo zatrzymania pojazdu Najemcy do czasu wyrównania szkody wyrządzonej przez 

Najemcę Zarządcę lub osoby trzeciej. W czasie korzystania z prawa zatrzymania Zarządcy przysługuję 

uprawnienie do pobierania opłaty za parkowanie zatrzymanego pojazdu według Cennika 
 

10. Najemca zobowiązuje się do pozostawienia pojazdu tylko na wyznaczonych miejscach parkingowych.  

 Jeżeli Najemca poprzez niewłaściwe zaparkowanie pojazdu utrudni lub zablokuje ruch na terenie Parkingu 

 obsługa Parkingu uprawniona jest – według swojego wybory – do przedstawienia pojazdu na koszt Najemcy  

 do wezwania straży miejskiej lub Policji celem odholowania pojazdu poza teren Parkingu. 
 

11. Na terenie Parkingu zabronione jest zabronione jest:  

 a)  picie alkoholu, 

 b)  wwożenie paliw, substancji łatwopalnych – w pojemnikach lub pustych pojemników po paliwie, 

 c)  tankowania pojazdów,  

 d)  pozostawiania pojazdów z uruchomionym silnikiem, 

 e) parkowania pojazdów z nieszczelnym układem paliwowym lub chłodzącym, jak również pojazdów 

 zanieczyszczających Parking,  

 f)  mycie i odkurzanie pojazdów, wymiana płynu chłodzącego lub oleju. 
 

12. Najemca zobowiązany jest do przestrzegania znaków drogowych i innych warunków korzystania z parkingu 

oraz do stosowania się do wskazówek pracowników parkingu. W pozostałym zakresie stosuje się odpowiednio 

przepisy prawne o ruchu drogowym. 
 

13. Na parkingu pojazdy mogą poruszać się tylko z prędkością do 10km/h.  
 

14. Na parkingu zabronione jest palenie tytoniu i używanie ognia oraz przeprowadzanie prób silników. 
 

 

 Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2007 roku 

                                       

                                                                                                                                              Zarząd Hotelu Tarnovia S.A.  

 


