Global EXPO Sp. z o.o.
Ul. Modlińska 6D
03-216 Warszawa

REGULAMIN PARKINGU PŁATNEGO NIESTRZEŻONEGO
Global Expo
1. Parkingiem zarządza firma Global Expo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Modlińska
6D. Poprzez wjazd na teren parkingu użytkownik zawiera z Global Expo umowę na
najem miejsca parkingowego na warunkach zawartych w niniejszym regulaminie.
Umowa najmu kończy się wraz z wyjazdem pojazdu z parkingu. W przypadku braku
akceptacji warunków regulaminu użytkownik nie ma prawa korzystać z parkingu. Każdy
wjeżdżający na teren parkingu wyraża zgodę na postanowienia niniejszego
"Regulaminu" i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.
2. Parking jest płatny niestrzeżony. Firma Global Expo Sp. z o.o. nie ponosi
odpowiedzialności za szkody na pozostawionym pojeździe, kradzież samochodu,
utratę akcesoriów oraz rzeczy w nich pozostawionych. Global Expo Sp. z o.o. nie ponosi
odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby trzecie.
3. Parking jest czynny w trakcie trwania targów/eventów/konferencji. Przyjmowanie i
wydawanie samochodów odbywa się w godzinach otwarcia parkingu.
4. Na terenie parkingu zabrania się:
a. Palenia lub używania otwartego ognia,
b. Mycia lub odkurzania samochodów,
c. Wymiany płynów i oleju jak również jakiegokolwiek zanieczyszczania parkingu.
5. Kierowca pojazdu korzystający z parkingu zobowiązany jest do przestrzegania:
a. Znaków drogowych pionowych i poziomych,
b. Poleceń obsługi parkingu oraz innych osób posiadających uprawnienie w tym
zakresie /Policja, Straż Miejska, ochrona fizyczna obiektu/.
6. Wjeżdżając na parking należy obowiązkowo:
a. Zatrzymać się przy wjeździe
b. Pobrać bilet parkingowy od obsługi
7. Wyjeżdżając z parkingu należy obowiązkowo:
a. Uiścić opłatę zgodnie z cennikiem w kasie parkingowej w budynku Global Expo
b. Okazać bilet parkingowy obsłudze parkingu
8. Wielkość opłaty parkingowej określa cennik, który stanowi załącznik do niniejszego
"Regulaminu". Cennik jest wywieszony przy wjeździe na teren parkingu.
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9. Z opłat parkingowych zwolnione są pojazdy uprzywilejowane na sygnale.
10. Nie wolno parkować samochodu:
a. Przed bramą główną,
b. Na przejściach dla pieszych,
c. Drogach dojazdowych,
d. Wyjściach ewakuacyjnych
e. Innych drogach odpowiednio oznakowanych znakiem zakazu,
f. Na miejscach wydzielonych i oznakowanych za wyjątkiem pojazdów do tego
upoważnionych.
Nieprzestrzeganie tego punktu spowoduje zablokowanie lub odholowanie pojazdu.
11. Nie przestrzeganie postanowień Regulaminu spowoduje sankcje karne nakładane
przez organy administracyjne.
12. Wjazd na parking oznacza przyjęcie warunków regulaminu.
13. Zgubienie biletu podlega opłacie 100 PLN.
14. Uszkodzenie zapory przez kierującego pojazdem podlega opłacie w wysokości 1000
PLN
15. Parking jest monitorowany całodobowo systemem kamer przemysłowych, obraz z
kamer jest rejestrowany.
16. Na terenie parkingu obowiązują przepisy Kodeksu Ruchu Drogowego.

CENNIK
PARKING PŁATNY NIESTRZEŻONY
GLOBAL EXPO

1. Opłata za rozpoczętą dobę: 20 zł
a. pierwsze 15 minut bezpłatnie
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