REGULAMIN PARKINGU ARCHE HOTEL CZĘSTOCHOWA
§1.
Teren Parkingu stanowi integralną część Hotelu Arche Częstochowa, ul. Oleńki 20,
42-200 Częstochowa, którego zarządcą jest „ARCHE” spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie (adres: 02-801 Warszawa ul. Puławska 361), zarejestrowaną przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS w Krajowym Rejestrze Sądowym –
Rejestr Przedsiębiorców pod numerem 0000190693, NIP 821-16-39-335, REGON 710021277, o
kapitale zakładowym: 3 000 000 zł – zwanym dalej Zarządcą.
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§2.
Poprzez wjazd na teren Parkingu dochodzi do zawarcia umowy na odpłatne korzystanie z
miejsca postojowego, które kończy się wraz z uiszczeniem opłaty parkingowej i wyjazdem z
parkingu.
Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki
niniejszego „Regulaminu” i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.
§3.
Na terenie Parkingu, dróg dojazdowych i wewnętrznych, obowiązuje maksymalna prędkość
poruszania się pojazdów do 10 km/h.
Użytkownik pojazdu korzystający z Parkingu zobowiązany jest do przestrzegania znaków
drogowych pionowych i poziomych, poleceń obsługi Parkingu oraz innych osób posiadających
uprawnienia w tym zakresie (np. Policji).
W pozostałym zakresie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 10.06.1997 roku Prawo
o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98, poz. 602 ze zm.)
§4.
Parking jest płatny, niestrzeżony, częściowo monitorowany.
§5.
Zarządca nie jest zobowiązany do pilnowania pojazdu użytkownika pojazdu.
Zarządca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu zniszczenia, uszkodzenia,
kradzieży pojazdu czy rzeczy pozostawionych w pojeździe należącym do użytkownika pojazdu
na skutek działania innych użytkowników pojazdów, osób trzecich lub siły wyższej.
§6.
Wjeżdżając na parking użytkownik pojazdu zobowiązuje się do odebrania, przy terminalu
wjazdowym, Biletu Parkingowego, na którym uwidoczniona jest godzina wjazdu.
§7.
Bezpośrednio przed wyjazdem z parkingu użytkownik pojazdu zobowiązany jest uiścić opłatę
w recepcji Hotelu na podstawie Biletu Parkingowego odebranego przy wjeździe.
§8.
Wysokość opłaty parkingowej określa Cennik, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
„Regulaminu”.
Ceny określone w załączniku są cenami brutto zawierającymi obowiązujący podatek VAT w
wysokości 23%.
Faktury VAT za usługę parkingową zostają wystawione na życzenie użytkownika pojazdu w
recepcji Hotelu na podstawie oryginału paragonu.
Za zagubienie lub zniszczenie Biletu Parkingowego pobierana jest dodatkowa opłata w kwocie
określonej w Cenniku.
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§9.
W czasie parkowania użytkownik pojazdu jest zobowiązany zwrócić szczególną uwagę na
pojazdy sąsiednie i ustawiać pojazd w wyznaczonych zatokach nie zasłaniając linii
wyznaczających miejsca dla parkowania.
W przypadku gdy użytkownik pojazdu, poprzez niewłaściwe zaparkowanie pojazdu, utrudni
lub zablokuje ruch na terenie Parkingu, obsługa Parkingu uprawniona jest po bezskutecznej
próbie kontaktu – do przedstawienia pojazdu na koszt użytkownika pojazdu poprzez wezwanie
straży miejskiej lub Policji celem odholowania pojazdu poza teren Parkingu
§10.
Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zarządzającemu oraz osobom
trzecim na terenie Parkingu.
Wszelkie uszkodzenia pojazdu lub pozostałych pojazdów, powstałe na terenie Parkingu,
użytkownik pojazdu zobowiązany jest natychmiast zgłaszać obsłudze Parkingu lub
pracownikom recepcji Hotelu, a w przypadku nieobecności obsługi – Policji.
Użytkownik pojazdu ponosi odpowiedzialność względem Zarządcy również z tytułu
zanieczyszczenia Parkingu.
W przypadku zaistnienia szkody wskazanej w powyższych podpunktach użytkownik pojazdu
zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia zawierającego:
1. opis zdarzenia powodującego szkodę,
2. określenia rodzaju uprawnienia do korzystania z pojazdu.
§11.
Na żądanie obsługi Parkingu użytkownik pojazdu zobowiązany jest okazać dowód
tożsamości i/lub dowód rejestracyjny pojazdu, którym się porusza lub który zamierza
otworzyć albo którym zamierza odjechać.
§12.
Zarządcy przysługuje prawo zatrzymania pojazdu użytkownika pojazdu do czasu
wyrównania szkody wyrządzonej przez użytkownika pojazdu Zarządcy lub osobie trzeciej.
W czasie korzystania z prawa zatrzymania Zarządcy przysługuję uprawnienie do pobierania
opłaty za parkowanie zatrzymanego pojazdu według Cennika
§13.
Na terenie Parkingu zabronione jest:
1. picie alkoholu,
2. palenie tytoniu,
3. używanie ognia,
4. przeprowadzanie prób silników
5. wwożenie paliw, substancji łatwopalnych – w pojemnikach lub pustych
pojemników po paliwie,
6. tankowanie pojazdów,
7. pozostawianie pojazdów z uruchomionym silnikiem,
8. parkowanie pojazdów z nieszczelnym układem paliwowym lub chłodzącym, jak
również pojazdów zanieczyszczających Parking,
9. mycie i odkurzanie pojazdów, wymiana płynu chłodzącego lub oleju.
§14.
Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 1 STYCZNIA 2018 ROKU
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ZAŁĄCZNIK NR 1 (do regulaminu parkingu Arche Hotel Częstochowa)
CENNIK PARKINGU ARCHE HOTEL CZĘSTOCHOWA
Parking tylko dla Gości Hotelu Arche
Opłata: 20 PLN/doba
Dla Gości Restauracji ArcheVita do 2h gratis, powyżej 2h opłata w wysokości 10 PLN/h
Prosimy zachować bilet do kontroli, za zagubienie lub zniszczenie Biletu Parkingowego pobierana
jest dodatkowa opłata w kwocie 200 PLN
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