REGULAMIN
KORZYSTANIA Z PŁATNYCH MIEJSC POSTOJOWYCH
§1. Postanowienia ogólne
1. Regulamin obowiązuje na terenie obiektu EXPO Kraków znajdującego się w Krakowie przy
ul. Galicyjskiej nr 9 (dalej jako „Obiekt”).
2.

Na terenie Obiektu wyznaczono miejsca do parkowania samochodów, przy czym nie są one
parkingiem, w szczególności nie mają charakteru parkingu strzeżonego.

3.

Osoby przebywające na terenie Obiektu podlegają regulaminowi EXPO Kraków

4.

Użyte w Regulaminie sformułowania są definiowane w sposób następujący:

- Zarządzający – „Targi w Krakowie” sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie lub osoba trzecia,
która na mocy umowy zawartej z „Targi w Krakowie” sp. z o.o. zajmuje się obsługą Obiektu
lub jego części
- Klient – każda osoba pozostawiająca pojazd na terenie przeznaczonym do parkowania na
terenie Obiektu.
§2. Umowa najmu
Z chwilą pobrania biletu w parkomacie zainstalowanym przy wjeździe na teren Obiektu lub
wjazdu na teren Obiektu dochodzi między Targi w Krakowie Sp. z o.o. – Wynajmującym a
Klientem – Najemcą do zawarcia umowy najmu miejsca postojowego samochodowego na
poniższych warunkach. Umowa nie zawiera żadnego zobowiązania Wynajmującego do
pilnowania ani też przechowywania. Umowa najmu miejsca postojowego ulega zakończeniu z
chwilą wyjazdu. Najemca uznaje i wyraża zgodę na niniejsze warunki najmu i zobowiązuje się do
ścisłego ich przestrzegania.
§3. Opłata za miejsce postojowe, czas postoju
1. Opłata za każde zajęte miejsce postojowe jest ustalona w oparciu o aktualnie obowiązujący
cennik umieszczony przy wjeździe na teren Obiektu.
2. Z miejsc postojowych można korzystać w godzinach 8.00 – 19.00 o ile Wynajmujący w
przypadku organizacji w EXPO Kraków imprez nie dokona zmiany godzin otwarcia, o czym
poinformuje pisemnie przy wjeździe na teren obiektu.
3. Po upływie maksymalnego czasu postoju wyznaczonego przez Wynajmującego, Wynajmujący
jest uprawniony do usunięcia pojazdu samochodowego na koszt i ryzyko Najemcy. Ponadto, do
czasu usunięcia pojazdu, Wynajmującemu przysługuje odpowiednie wynagrodzenie według
cennika.
§4. Odpowiedzialność Wynajmującego
Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za samochody, rzeczy stanowiące ich
wyposażenie oraz inne przedmioty pozostawione przez Najemcę na
terenie Obiektu.
Wynajmujący odpowiada jedynie za udowodnione szkody wyrządzone z winy umyślnej przez
osoby, za które Wynajmujący zgodnie z obowiązującymi przepisami ponosi odpowiedzialność.
Najemca jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić taką szkodę Wynajmującemu. Szkody widoczne
muszą być zgłoszone w każdym wypadku przed opuszczeniem Obiektu. Wynajmujący nie
odpowiada za szkody, za które ponoszą odpowiedzialność inni najemcy lub osoby trzecie.

§5. Odpowiedzialność Najemcy
Najemca odpowiada za wszystkie zawinione szkody wyrządzone Wynajmującemu lub osobom
trzecim przez niego samego lub osoby, za które zgodnie z obowiązującymi przepisami ponosi on
odpowiedzialność. Poza tym odpowiada on za zawinione zanieczyszczenia Obiektu. Najemca
jest zobowiązany zgłosić takie szkody Wynajmującemu natychmiast bez wezwania, najpóźniej
przed opuszczeniem Obiektu.
§6. Korzystanie z Obiektu
1. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu na teren Obiektu pojazdów przewożących materiały
niebezpieczne.
2. Obiekt jest strefą ruchu i na jego terenie, obowiązują przepisy ustawy prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) oraz maksymalna prędkość poruszania się
pojazdów 10 km/h.
3. Najemca zobowiązany jest do przestrzegania znaków drogowych pionowych i poziomych.
4. Obiekt jest monitorowany w sposób ciągły. Nagrania z kamer monitoringu mogą być podstawą
do wyciągnięcia konsekwencji prawnych w stosunku do Najemców, którzy nie stosują się do
postanowień Regulaminu.
5. Pojazdy mogą być parkowane tylko na wyznaczonych do tego celu miejscach postojowych.
6. Na terenie Obiektu oraz drogach dojazdowych do Obiektu zabronione jest:
- naprawianie, mycie, odkurzanie samochodu, jak również wymiana lub uzupełnianie płynów
eksploatacyjnych, w szczególności takich jak płyny chłodzące, paliwa lub oleje,
- parkowanie na drodze dojazdowej lub w sposób utrudniający korzystanie z Obiektu,
- pozostawianie na terenie Obiektu pojazdów z nieszczelnym zbiornikiem paliwa lub silnikiem,
- prowadzenie handlu oraz innych czynności usługowych lub komercyjnych bez zgody
Wynajmującego.
7. Najemcy zobowiązani są do:
- zachowania na terenie Obiektu czystości,
- przestrzegania przepisów ppoż. i sanitarnych,
- podporządkowania się poleceniom pracowników, obsługi lub ochrony Wynajmującego.
§7. Odholowanie
W przypadku niezgodnego z Regulaminem zaparkowania pojazdu, jeżeli ma to bezpośredni
wpływ na bezpieczeństwo osób lub mienia, Najemca wyraża zgodę na odholowanie pojazdu w
wybrane przez Wynajmującego miejsce. Odholowanie pojazdu nastąpi na koszt i ryzyko
Najemcy.
§8. Pozostawienia pojazdu
W przypadku pozostawienia pojazdu na terenie Obiektu poza godzinami jego otwarcia naliczona
zostanie każdorazowo opłata w wysokości 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę, co nie ogranicza
zobowiązań w zakresie pokrycia wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 3.
§9. Uwagi i zastrzeżenia
Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania Obiektu należy zgłaszać
Wynajmującemu telefonicznie pod numerem 12 651 90 21 lub na adres e-mail:
biuro@targi.krakow.pl
§10. Postanowienia końcowe
Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Regulaminu ogólnego Expo Kraków i obowiązuje
od dnia 31 sierpnia 2014 r.

