
 

 

 

REGULAMIN PARKINGU KLUBU ARCO 

 

I. Organizacja parkingu 

1. Klub ARCO posiada dwa parkingi: podziemny i naziemny (dalej łącznie: Parkingi lub pojedynczo: 
Parking).  

2. Właścicielem Parkingów jest ACCATA Sp. z. o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 
1920 r. 19.  

3. Parkingi są czynne codziennie całą dobę.  

4. Parkingi są parkingami NIESTRZEŻONYMI PŁATNYMI i działają na zasadzie krótkoterminowego 
najmu miejsca parkingowego na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie.  

5. Kierowca pojazdu wjeżdżającego na Parking (dalej również: Użytkownik) jest zobowiązany pobrać 
bilet parkingowy (nie dotyczy Użytkowników abonamentowych).  

6. Kierowca pojazdu poprzez wjazd na Parking i pobranie biletu parkingowego, natomiast w przypadku 
abonamentu poprzez odbiór wydanej karty abonamentowej zawiera UMOWĘ NAJMU MIEJSCA 
PARKINGOWEGO oraz wyraża zgodę na warunki umowy najmu przedstawionej w niniejszym 
Regulaminie.  

7. Parkingi są wyposażone w system sygnalizacji świetlnej informujący czy na parkingu są wolne 
miejsca.  

 

II. Wjazd na parking, wyjazd 

1. Przy wjeździe należy nacisnąć zielony guzik. Wydrukuje się bilet parkingowy, który należy zachować 
w celu zapłacenia za parkowanie (nie dotyczy Użytkowników abonamentowych).  

2. Szlaban podniesie się. W tym momencie należy wjechać na parking. Kolczatka schowa się pod 
naciskiem kół.  

3. Nie można skręcać kołami na kolczatce. Skręcenie kół w momencie najazdu na kolczatkę może 
spowodować przebicie koła. Accata Sp. z o.o. nie odpowiada za koło przebite na kolczatce.  

4. Pojazd może zostać zabrany z Parkingu tylko po dokonaniu opłaty za najem miejsca parkingowego.  

5. Accata Sp. z o.o. uznaje osobę przedkładającą bilet parkingowy przy wyjeździe z Parkingu lub kartę 
abonamentowa przy wjeździe na Parking za upoważnioną do kierowania tym pojazdem. Accata Sp. 
z o.o. jest upoważniona lecz nie zobowiązana do sprawdzenia uprawnień do kierowania pojazdem.  

6. W przypadku zniszczenia lub zgubienia biletu parkingowego lub karty abon. Użytkownik może 
wyjechać z terenu Parkingu po okazaniu dowodu rejestr. pojazdu i dow. Tożsamości oraz po 
dokonaniu zapłaty za zagubiony bilet.  

 

III. Opłaty 
1. Opłata za najem miejsca parkingowego naliczana jest zgodnie z wywieszonym cennikiem za każde 

zajęte miejsce parkingowe w systemie godzinowym lub abonamentowym.  



 

 

2. Pierwsze 15 minut parkowania jest bezpłatne. W celu wyjazdu z parkingu należy użyć karty parking. 
otrzymanej przy wjeździe.  

3. Opłata za parkowanie powinna być realizowana w kasie samoobsługowej (przy szatni) przed 
wyjazdem pojazdu z Parkingu.  

4. W celu dokonania opłaty należy umieścić w kasie samoobsługowej bilet parkingowy otrzymany przy 
wjeździe. Bilet parkingowy nie może zostać pognieciony, zniszczony do momentu rozliczenia się i 
wyjazdu.  

5. Zniszczony bilet parkingowy zostanie zwrócony przez kasę samoobsługową. W takim przypadku 
należność za parking należy uiścić w recepcji na parterze.  

6. W przypadku opłaty abonamentowej pobierana jest ona przy wydawaniu karty abonamentowej lub 
jej przedłużeniu w recepcji.  

7. Na prośbę użytkownika wydawana jest Faktura VAT. Aby otrzymać fakturę VAT należy opłacić 
parking w recepcji. Recepcja czynna jest w godzinach otwarcia kręgielni.  

8. Opłata za zagubiony bilet parking. wynosi 30,- zł. i jest do uregulowania w recepcji kręgielni na 
parterze.  

 

IV. Odpowiedzialność użytkownika 

1. Użytkownik Parkingów odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone firmie ACCATA Sp. z o.o. lub 
osobom trzecim spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem a także działaniem lub 
zaniechaniem swoich pracowników lub ich osób towarzyszących. Ponadto Użytkownik ponosi 
odpowiedzialność za zawinione zanieczyszczenia Parkingów.  

2. W przypadku dojścia na terenie Parkingów do zdarzenia, z którego wynikałaby po stronie 
Użytkownika odpowiedzialność, jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym 
fakcie Accata Sp. z o.o.  

 

V. Odpowiedzialność ACCATA Sp. z o.o. 

1. ACCATA Sp. z o.o. odpowiada za wszystkie szkody zawinione, w sposób udowodniony, przez jej 
pracowników.  

2. Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Accata sp. z o.o. o zaistnieniu 
szkody nie później jednak niż przed opuszczeniem Parkingu.  

3. ACCATA SP. Z O.O. NIE ODPOWIADA ZA SZKODY POWSTAŁE Z WINY INNYCH 
UŻYTKOWNIKÓW LUB OSÓB TRZECICH, W TYM ZA UTRATĘ LUB USZKODZENIE POJAZDÓW 
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA PARKINGACH, JAK RÓWNIEŻ RZECZY POZOSTAWIONYCH W TYCH 
POJAZDACH LUB POZA NIMI.  

 

VI. Warunki użytkowania parkingu 

1. Pojazd powinien być zamknięty, a jego zawartość musi być zabezpieczona.  

2. Pojazdy wolno stawiać tylko na wyznaczonych miejscach postojowych lub wskazanych przez 
pracownika ACCATA Sp. z o.o. Podczas parkowania, Użytkownik ma obowiązek zwracać uwagę na 



 

 

pobliskie pojazdy i ustawiać pojazd na jednym miejscu parkingowym, nie zasłaniając linii 
wyznaczających jego granice.  

3. Zabronione jest parkowanie na wjazdach, wyjazdach, pasach ruchu, ciągach komunikacyjnych i w 
miejscach oznaczonych „nie parkować”.  

4. Jeżeli użytkownik nie dotrzyma ww. warunków ACCATA Sp. z o.o. jest uprawniona bądź do 
odholowania pojazdu na koszt Użytkownika bądź też do naliczenia dodatkowej opłaty za zajęcie 
kolejnego miejsca parkingowego, według stawek wskazanych w niniejszym Regulaminie.  

5. Użytkownik zobowiązany jest do respektowania znaków drogowych i pozostałych warunków 
użytkowania oraz do wykonywania instrukcji pracowników ACCATA Sp. z o.o..  

6. ACCATA Sp. z o.o. jest upoważniona do usunięcia pojazdu z parkingu w razie zaistnienia nagłego 
zagrożenia.  

7. Właściciel ma prawo odmówić wjazdu pojazdu na Parkingi bez podania przyczyny.  

 

V. Przepisy bezpieczeństwa 

1. Na terenie Parkingów, dróg dojazdowych i wewnętrznych obowiązują przepisy Ustawy – Prawo o 
ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późń. zm.) Niezależnie od powyższego osoby 
korzystające z Parkingów zobowiązane są do stosowania się do poleceń pracowników ACCATA Sp. 
z o.o.  

2. Na terenie parkingu wolno jechać z maksymalną prędkością 10 km/h.  

3. Na miejscach parkingowych, drogach wewnętrznych oraz wjazdach i wyjazdach zabronione jest: 
naprawianie, mycie, odkurzanie samochodów, wymiana wody chłodzącej, paliwa lub oleju, 
pozostawienie pojazdu z pracującym silnikiem, palenie i używanie otwartego ognia, pozostawienie w 
pojeździe zwierząt bez opieki lub materiałów niebezpiecznych, zanieczyszczanie parkingu.  

4. Na terenie całego parkingu obowiązuje całkowity zakaz rozniecania ognia, zapalania fajerwerków, 
efektów pirotechnicznych itp. KIEROWNICTWO KLUBU ARCO 


