REGULAMIN PARKINGU CENTRUM HANDLOWEGO RONDO
Szanowni Państwo,
W trosce o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie naszych klientów prosimy o zapoznanie się
z regulaminem obowiązującym na terenie parkingu oraz terenach zewnętrznych Centrum Handlowego
RONDO oraz o przestrzeganie zasad w nim zawartych.
W budynku Centrum Handlowego RONDO, położonego w Bydgoszczy, (kod pocztowy 85-321) przy ul.
Kruszwickiej 1 („Centrum”) oraz na terenie nieruchomości, na której Centrum jest posadowione
stosowane są środki techniczne umożliwiające rejestrację obrazu („Monitoring”). Procedura rejestracji
obrazu (monitoringu) dostępna jest w biurze Dyrekcji Centrum oraz na stronie internetowej:
www.chrondo.pl
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Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania z parkingu („Parking”) oraz dróg wewnętrznych
nieruchomości („Drogi Wewnętrzne”) Centrum Handlowego RONDO („Centrum Handlowe”) przez
jego klientów, pracowników oraz osoby im towarzyszące („Użytkownicy”).
Podmiotem zarządzającym Parkingiem i Drogami Wewnętrznymi jest Zarządca Centrum
Handlowego („Zarządca”).
Parking jest parkingiem bezpłatnym niestrzeżonym. Poprzez pozostawienie pojazdu na Parkingu
Użytkownik nie zawiera z Zarządcą umowy przechowania pojazdu lub jakiejkolwiek innej umowy,
która zobowiązywałaby Zarządcę do ponoszenia odpowiedzialności za szkody następujące w
wyniku kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu, powstałe na terenie Parkingu lub na
Drogach Wewnętrznych z winy Użytkowników, osób trzecich, bądź działania siły wyższej, jak
również do ponoszenia odpowiedzialności za rzeczy w pozostawione pojeździe lub stanowiące
jego wyposażenie.
Użytkownik może pozostawić pojazd na Parkingu tylko i wyłącznie na czas pobytu w Centrum
Handlowym.
Pojazdy wolno pozostawiać tylko na wyznaczonych miejscach parkingowych. Jeżeli Użytkownik
poprzez niewłaściwe zaparkowanie pojazdu utrudni czy zablokuje ruch na terenie Parkingu lub na
Drogach Wewnętrznych, Zarządca jest uprawniony do wezwania właściwych służb w celu
odholowania takiego pojazdu na koszt Użytkownika lub właściciela pojazdu.
Do parkowania pojazdów na miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych uprawnieni
są wyłącznie Użytkownicy posiadający ważną kartę parkingową, umieszczoną każdorazowo w
widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu.
Do parkowania w pozostałych miejscach uprzywilejowanych są uprawnione osoby, które
przyjechały do Centrum z dzieckiem poniżej 5-go roku życia (dotyczy miejsc rodzinnych), policja
oraz inne uprzywilejowane służby (dotyczy miejsc dla policji oraz pojazdów uprzywilejowanych).
Użytkownicy zobowiązani są do stosowania przepisów ruchu drogowego zawartych w ustawie z
dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym, w tym do stosowania się do wszelkich znaków
drogowych, ustawionych na Parkingu i Drogach Wewnętrznych oraz zasad organizacji ruchu.
Niezależnie od powyższego Użytkownicy zobowiązani są do stosowania się do poleceń
pracowników obsługi i ochrony Parkingu zatrudnianych przez Zarządcę. Na całym terenie Parkingu
oraz na Drogach Wewnętrznych obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h.
Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim na
terenie Parkingu i Dróg Wewnętrznych, a także odpowiedzialność za zawinione zanieczyszczenie
lub uszkodzenie mienia Parkingu oraz Dróg Wewnętrznych.

10. Na terenie Parkingu i Dróg Wewnętrznych zabronione jest:
a) używanie otwartego ognia,
b) palenie tytoniu, papierosów elektronicznych oraz spożywanie alkoholu i środków
odurzających,
c) magazynowanie lub pozostawianie paliw oraz innych substancji łatwopalnych, a także
pozostawiania pustych pojemników po tego typu substancjach,
d) tankowanie pojazdów,
e) oddalenie się od pojazdu, którego silnik jest w ruchu oraz postój na pracującym silniku,
f) wjeżdżanie oraz parkowanie pojazdu nie w pełni sprawnych,
g) dokonywanie napraw lub innych czynności serwisowych czy porządkowych pojazdu.
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