
REGULAMIN 
PARKINGU NIESTRZEŻONEGO

ZEWNĘTRZNEGO I PODZIEMNEGO
CENTRUM HANDLOWEGO FELICITY LUBLIN

Lublin, Al. Wincentego Witosa 32
(zwany dalej „Regulaminem”)

1.  Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania z bezpłatnego parkingu zewnętrznego i podziemnego, zwanego   
 dalej „ Parkingiem” będącego własnością Centrum Handlowego Felicity Lublin, zwanego dalej „Centrum”.
2.  Każdy wjeżdżający na teren parkingu wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się  
 do ścisłego przestrzegania jego postanowień.
3.  Parking czynny jest codziennie w godzinach pracy Centrum, tj. przez 7 dni w tygodniu w godzinach: od     
 poniedziałku do soboty 7:00 -22:00, w niedziele 9:00 – 20:00. Parking przeznaczony wyłącznie dla klientów   
 Centrum.
4.  Parking nie posiada statutu parkingu strzeżonego. Poprzez pozostawienie pojazdu na Parkingu Użytkownik nie   
 zawiera z Centrum umowy przechowywania pojazdu ani żadnej innej umowy, która zobowiązywałaby Centrum   
 do sprawowania pieczy nad pojazdem Użytkownika.
5.  Centrum nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia    
 pojazdu powstałe z winy użytkownika, osób trzecich albo w wyniku nieszczęśliwych wypadków lub sił natury.
6.  Centrum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pojeździe lub stanowiące wyposażenie    
 pojazdu.
7.  Użytkownik pojazdu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim lub    
 mieniu Centrum Handlowego na terenie Parkingu.
8.  Centrum może podjąć decyzję o okresowym wyłączeniu Parkingu (lub części Parkingu) z użytkowania lub    
 zmianie godzin otwarcia Parkingu.
9.  Na terenie Parkingu:
 a)  Obowiązują zasady ruchu pojazdów zawarte w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym  
  (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 ze zm.), a niezależnie od tego każdy użytkownik pojazdu jest zobowiązany   
  stosować się do znaków umieszczonych na terenie Parkingu oraz poleceń pracowników ochrony wynajętych   
  przez Centrum.
 b) Zabronione jest parkowanie pojazdów poza miejscami wyznaczonymi do parkowania.
 c)  Obowiązuje graniczenie prędkości do 10km/h
 d) Pojazd po ustawieniu na miejscu parkingowym powinien być unieruchomiony, mieć wyłączony zapłon,    
  światła, zamknięte okna, drzwi oraz bagażnik; użytkownik zobowiązany jest do wyłączenia pozostawionych   
  w pojeździe urządzeń radiofonicznych. 
 e) Jeżeli użytkownik pojazdu poprzez niewłaściwe zaparkowanie pojazdu utrudni lub zablokuje ruch na terenie   
  parkingu, zaparkuje poza miejscami wyznaczonymi lub na miejscach dla niepełnosprawnych bez posiadania   
  karty osoby niepełnosprawnej umieszczonej za szybą w widocznym miejscu, Centrum będzie uprawnione 
  do samodzielnego odholowania pojazdu na wyłączny koszt użytkownika. Centrum będzie również      
  upoważnione do odholowania pojazdu pozostawionego na parkingu poza godzinami jego otwarcia na koszt   
  Właściciela pojazdu.
10. Zabronione jest na terenie Parkingu:
 a)  przebywanie osób postronnych, o ile nie jest to związane z wyjściem z Parkingu po zaparkowaniu pojazdu 
  lub dojściem do zaparkowanego pojazdu celem opuszczenia Parkingu,
 b)  spożywanie alkoholu lub substancji odurzających,
 c)  palenie tytoniu, 
 d)  zaśmiecanie, mycie i odkurzanie pojazdów, parkowanie pojazdów z nieszczelnymi układami powodującymi   
  wycieki, wymiana lub uzupełnianie płynów w pojazdach – cieczy chłodzącej, oleju itp., 
 e)  niszczenie urządzeń i wszelkiej infrastruktury Parkingu należącej do Centrum Handlowego, 
 f)  naprawianie pojazdów,
 g)  tankowanie pojazdów,
 h)  używanie otwartego ognia.
11. Parkowanie niezgodnie z regulaminem spowoduje odholowanie i przymusowy postój na parkingu na koszt    
 Właściciela pojazdu.

Zarząd Centrum Handlowego Felicity Lublin


