REGULAMIN PARKINGU OSTRÓDZKA SPOT
1. Teren parkingu, obejmujący dwa miejsca postojowe, stanowi integralną część posesji pod
adresem Ostródzka 130 (03-289 Warszawa) oraz znajdującego się na niej budynku usługowego
„Ostródzka Spot” (dalej Ostródzka Spot). Miejsca należące do parkingu oznaczone są
blokadami parkingowymi oraz tabliczkami „Parking dla klientów”
2. Parkingiem zarządza EVOLVERE Łukasz Dudek.
3. Każdy użytkownik pojazdu zajmując miejsce postojowe na parkingu Ostródzka Spot akceptuje
jego regulamin oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
4. Parking jest niestrzeżony i bezpłatny dla klientów Ostródzka Spot. Przez klientów Ostródzka
Spot rozumie się także klientów korzystających z usług świadczonych w lokalu przez jego
najemców, w szczególności: DPD Polska Sp. z o.o., Ubezpieczenia od A do Z, Evolvere Business
Solutions.
5. Dla użytkowników innych, niż wymienieni w pkt. 4, parking jest płatny, a opłaty wynoszą:
a. 5 zł za każdą rozpoczętą godzinę, przy płatności z góry;
b. 150 zł za każdą rozpoczętą dobę, przy płatności z dołu – dotyczy postoju poza
standardowymi godzinami otwarcia Ostródzka Spot (pon-pt 10-18) – max 48 godzin;
c. 500 zł w przypadku odjechania bez wnoszenia opłaty lub postoju powyżej 48 godzin,
bez ustalenia takiej możliwości z obsługą.
W ramach opłaty użytkownik ma prawo do zajęcia jednego miejsca postojowego na parkingu.
Ostródzka Spot zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usługi dla użytkowników innych,
niż wymienieni w pkt. 4, bez podania przyczyny, szczególnie w celu zapewnienia dostępności
miejsc postojowych dla klientów Ostródzka Spot. Opłata określona w punkcie a. naliczana jest
na podstawie biletu parkingowego, który po zakończeniu postoju i dokonaniu ewentualnej
dopłaty za przedłużony postój wymieniany jest na paragon lub fakturę. Opłatę wnosi się w
recepcji Ostródzka Spot gotówką lub kartą.
W sytuacji określonej w punkcie c. Ostródzka Spot, oprócz naliczenia opłaty parkingowej
obciąży użytkownika także poniesionymi kosztami egzekucji należności.
6. W przypadku bezumownego zajmowania miejsca postojowego przez czas dłuższy, niż 48
godzin, pojazd może zostać odholowany w wybrane przez Ostródzka Spot miejsce na koszt i
ryzyko użytkownika.
7. Wniesienie opłaty nie ogranicza odpowiedzialności finansowej użytkownika parkingu za szkody
wyrządzone przez pojazd, w szczególności uszkodzenia innych pojazdów lub elementów
infrastruktury oraz wycieki płynów ustrojowych pojazdu.
8. Pozostawienie pojazdu na parkingu nie ma znamion zawarcia umowy przechowania, w
znaczeniu nadanym jej przez art. 835 i nast. Kodeksu cywilnego. Posiadacz pojazdu zostawiając
go na parkingu najmuje jedynie wybrane przez siebie miejsce postojowe.
9.

Ostródzka Spot zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naliczenia opłaty parkingowej wedle uznania
obsługi.
10. Parking objęty jest stałym nadzorem kamer należących do Wspólnoty Mieszkaniowej os. Derby 18.
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w tym zakresie dostępna jest w budynku
ochrony osiedla. W razie sporów dotyczących czasu postoju oraz w przypadku konieczności identyfikacji
użytkownika bezumownie zajmującego miejsce postojowe lub uchylającego się wniesieniu opłaty,
Ostródzka Spot może wystąpić do Zarządcy osiedla o dostęp do nagrań z monitoringu.
11. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 24 maja i jest dostępny w recepcji Ostródzka Spot, na stronie
internetowej www.ostrodzkaspot.pl/regulamin-parkingu (kod QR poniżej) oraz zostaje umieszczony w
witrynie Ostródzka Spot, w miejscu widocznym dla użytkowników parkingu.

