
REGULAMIN PARKINGU
MEGA PARKING 42-625 Pyrzowice, ul. Piłsudskiego 7
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Warunki ogólne

1. Zarządca parkingu jest Parkingu MEGA PARKING jest jego Właściciel Jerzy Flacha 
P.P.H.U.''JUREX''

42-350 Koziegłowy ul. Wojsławicka 29

Oddział:

Pyrzowice, ul. Piłsudskiego 7

42-625 Ożarowice

2. Wjazd na parking jest jednoznaczne z wyrażeniem zgodę na warunki niniejszego 
„Regulaminu" i zobowiązuje się do przestrzegania.

3. Obsługa parkingu ma prawo usunąć osoby nie przestrzegające regulaminu parkingu.

4. Korzystania z parkingu jest płatne wg cennika dostępnego w biurze parkingu i na stronie 
internetowej www.megaparking.pl

5. Parking jest dozorowany, monitorowany, ogrodzony, czynny całą dobę, automatycznie 
obsługiwany, niestrzeżony.

6. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu odpowiedzialność stron określają 
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
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Opłaty za parking

1. PŁATNOŚĆ ZA PARKING NA MIEJSCU:

Opłata za parking jest uiszczana w automatycznej kasie parkingowej na podstawie biletu 
drukowanego przy szlabanie wjazdowym, przed wyjazdem należy z biletem udać się do 
automatycznej kasy parkingowej i uregulować gotówka lub kartą płatniczą opłatę za parking, 
następnie przy szlabanie wyjazdowym przyłożyć bilet do czujnika lub włożyć go do otworu do 
tego przeznaczonego.

2. PŁATNOŚĆ Z GÓRY KOD QR (kod wygenerowany przez Biura podróży):

Posiadając kod QR z opłaconym miejscem parkingowym podjeżdżając do szlabanu wjazdowego
przykładamy kod QR do czytnika brama się automatycznie otwiera, przy wyjeździe z parkingu 
przy szlabanie wyjazdowym przykładany kod QR do czytnika i szlaban automatycznie się 
otwiera.



3. PŁATNOŚĆ ON-LINE

Jeśli płatność za parking została uiszczona ON-LINE numer rejestracyjny został wprowadzony 
do systemu podjeżdżając do szlabanu system odczyta tablice rejestracyjne i szlaban wjazdowy 
się otworzy. Przy wyjeździe z parkingu także automatycznie szlaban się otworzy. Jeśli postój 
jest dłuższy od planowanego należy udać się od obsługi parkingu.

4. Opłata za garaż wynosi 10 zł za dobę doliczana jest do ceny parkingu.

5. Za zagubiony bilet kara wynosi 100 zł + należna opłata za parking.

6. Po opłaceniu biletu w Kasie Automatycznej musimy opuścić parking w ciągu 10 minut, w 
przeciwnym przypadku należy dokonać dopłaty.
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Korzystanie z parkingu

1. Pojazd należy parkować w wyznaczonym do tego miejscu.

2. Nie należy parkować pojazdu w miejscach do tego nie wyznaczonych.

3. Zakaz wjazdu pojazdów posiadających jakiekolwiek substancje szkodliwe dla zdrowia i 
łatwopalne.

4. Na terenie parkingu obowiązują zasady ruchu pojazdów w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 ze zm.)

5. Na terenie parkingu zabronione jest:

palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, tankowanie pojazdu, naprawianie pojazdu, mycie 
pojazdu itp.

6. Obsługa parkingu ma prawo usunąć osoby nie przestrzegające regulaminu parkingu.
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Bezpieczeństwo

1. Parking jest dozorowany, monitorowany, oświetlony, ogrodzony.

2. Parking jest ubezpieczony niestrzeżony.

3. Na parking obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h.

4. Parking czynny całą dobę 7 dni w tygodniu.

5. Parking posiada szlabany wjazdowe automatycznie obsługiwane.
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Postanowienie końcowe

1. Obsługa parkingu nie ponosi odpowiedzialności za szkody Korzystającego powstałe w wyniku
kradzieży, utraty lub zniszczenia pojazdu, jak i rzeczy pozostawionych w pojeździe.



2. Pozostawienie pojazdu na parkingu nie oznacza zawarcia umowy przechowania pojazdu ani 
żadnej innej umowy, zobowiązującej właściciela parking do sprawowania pieczy nad pojazdem 
pozostawionym na parkingu.

3. Klient parkingu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone na terenie parkingu, w tym za 
szkody wyrządzone innym klientom parkingu lub osoba trzecim.

4. Spowodowanie lub poniesienie na parkingu jakiejkolwiek szkody należy niezwłocznie zgłosić 
do obsługi parkingu i złożyć oświadczenie na piśmie w 2 egzemplarzach.

5. Reklamacje, skargi i wnioski należy zgłaszać do obsługi parkingu, telefonicznie: tel. 605 141
628, tel. 605 141 629 lub mailowo: info@megaparking.pl.

 

KONTAKT: 
MEGA PARKING

42-625 Pyrzowice, ul.Piłsudskiego 7
biuro: tel. 605 141 628

transfer: tel. 605 141 629
e-mail: rezerwacja@megaparking.pl

e-mail: info@megaparking.pl
www.megaparking.pl


