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CENNIK
PRICE LIST

PARKING NAZIEMNY

P

O

Darmowy czas od wjazdu do wyjazdu

180 min.

(free time from entry to exit)

Kazda rozpoczqta godzina powyzej 180 min

5,00 zt (godzina)

(each commenced hour over 180 min.)

PARKING PODZIEMNY P .1
Kazda rozpoczqta- godzi na

5,00 zt (godzina)

(each started hour)

KARNETY M!ESIECZNE
(monthty passes)

PARKING PODZIEMNY P -1
samoch6d osobowy

290 zl (miesiqcznie)

motocykl

180 zt (miesiqcznie)

PARKING NAZIEMNY P
samoch6d osobowy

REGULAMIN
1. Parking dziata na zasadach kr6tko- i dtugo-terminowego najmu
miejsca parkingowego. System parkingowy jest wyposa2ony
w zestaw urzqdzei pozwalajqcych na zautomatyzowanie wjazdu
iwyjazdu pojazd6w. Kierowcy pojazd6w wje2d2ajqcy na Parking
muszq zatrzymai siq przed sz[abanem w cetu rozpoznawania tabtic
rejestracyjnych tub pobrania bitetu parkingowego. Kierowcy
posiadajqcy kartq abonamentowQ mogq wjecha6 na poszczeg6tne
strefy parkingowe po przyto2eniu karty do czytnika.
2. Parking jest obstugiwany przez wta6cicieLa - Mokotowskq
Fundacjq Warszawianka - Wodny Park, 02-511 Warszawa,
u[ Merliniego 4.
3. Parking sktada siq z 2 slref parkingowych. W ka2dej z nich
obowiqzuje r62ny cennik.
4. Parking dziata catodobowo przez wszystkie dni tygodnia.

II. WARUNKI NAJMU MIEJSCA PARKINGOWEGO

z chwitq zeskanowania

tabtic

rejestracyjnych pojazdu, wykupienia karty abonamentowej Iub
pobrania bitetu parkingowego

z

z

i

wjazdu na Parking, a koriczy siq wraz

Parkingu. Dowodem zawarcia umowy jest
zarejestrowanie przez system kamer LPR tabticy rejestracyjnej
wyjazdem

pojazdu, optacona karta abonamentowa tub bil.et parkingowy.

zl (miesiqcznie)

PARKINGU
korzystania z wynajmowanego miejsca parkingowego
uprawnia zarejestrowanie przez system kamer LPR tabticy

2. Do

I. ORGANIZACJA PARKINGU

1. Umowa najmu zostaje zawarta

160

rejestracyjnej pojazdu, karta abonamentowa tub bilet parkingowy.
korzystajqca z najmowanego miejsca parkingowego zwana
jest datej w tym regutaminie ,,KorzystajEcym".
4. Warunkiem najmu miejsca parkingowego jest najem miejsca
w systemie godzinowym Lub miesiqcznym.
3. Osoba

III. CENA ICZAS PARKOWANIA

1. 0ptata za wynajem miejsca parkingowego jest naticzana
proporcjonal.nie do czasu parkowania, zgodnie z wy|ej opisanym
cennikiem, za ka2de zajqte miejsce parkingowe.
2.Po1azd moze zostai zabrany z Parkingu tytko po dokonaniu optaty
za parkowanie.
3. Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park uznaje osobq,
w kt6rej pojeidzie system dokonat prawidtowego skanowania tab[ic
rejestracyjnych, posiadajqcq kartq abonamentowq bqd2 bitet
parkingowy, za upowa2nionq do kierowania i wyjazdu z Parkingu
kierowanym pojazdem.
4. Optata za parkowanie nastqpuje przed wyjazdem w kasach
automatycznych zlokaLizowanych na parkingu podziemnym lub na
zewnQtrz budynku tub kasach stacjonarnych: gt6wnej i karnetowej,
ztokalizowanych na parterze budynku Fundacji.
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5. Za zgubiony bitet parkingowy obowiqzuje optata ryczattowa
za parkowanie w wysoko6ci opisanej w cenniku.
IV. ODPOWIEDZIALNOSC
Wodny Park nie ponosi
1. Mokotowska Fundacja Warszawianka

-

za szkody z tytutu dziatania sity wy2szej,
kradzie2y, utraty lub zniszczenia pojazdu, jak i rzeczy

odpowiedziatno6ci

pozostawionych w pojeldzie, w okresie najmu.
2. Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park jako organ

administrujqcy parkowaniem mo2e zalqdae

od

ka2dego

Korzystajqcego okazania dokumentu uprawniajqcego do kierowania
pojazdem.
3. Korzystajqcy odpowiada za wszetkie szkody wyrzqdzone
na terenie Parkingu, w tym innym Korzystajqcym i osobom trzecim.
4. Korzystajqcy jest zobowiqzany do niezwtocznego poinformowania
o spowodowaniu Lub poniesieniu na Parkingu szkody oraz zto2enia
stosownego ,,o6wiadczenia" w formie etektronicznej na adres emaiL; rektamacje@wodnypark.com.p[ Lub pisemnej, w ka2dy dzied
roboczy w godz. 08.00-16.00 w Biurze Sprzeda2y i Marketingu.
5. Nieprzestrzeganie regu[aminu Parkingu podl.ega optacie
porzqdkowej w wysoko6ci 300 PLN oraz zabLokowaniu pojazdu
do czasu uiszczenia tej optaty. Pojazdy stwarzajqce zagro2enie
mogq zostai odhotowane na koszt i ryzyko Korzystajqcego.
V. WARUNKI UZYTKOWANIA PARKINGU

1. Pojazdy wo[no stawia6 tytko na wyznaczonych

miejscach

postojowych. Je2el.i Korzystajqcy nie dotrzyma tego zobowiqzania
Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park jest uprawniona
do odhotowania pojazdu na koszt i ryzyko Korzystajqcego tub w
przypadku zajgcia 2 miejsc tak2e naticzania dodatkowej optaty.
2. Zabrania sig parkowania na wjazdach, wyjazdach, pasach ruchu,

przejazdach, przej6ciach dta pieszych, miejscach oznaczonych
znakiem,,NlE PARKOWAC', [ub innych miejscach nieoznaczonych.
3. Zabrania siq wnoszenia na teren Parkingu broni, niebezpiecznych
materiat6w oraz nietegatnych substancji.
4. Korzystajqcy jest zobowiqzany do respektowania znak6w
drogowych i pozostatych warunk6w u2ytkowania Parkingu

oraz stosowania siq do potecei pracownik6w ochrony i stu2b
Mokotowskiej Fundacji Warszawianka - Wodny Park.
5. Mokotowska Fundacja Warszawianka - Wodny Park ma prawo do
odm6wienia wjazdu pojazdu bez podania przyczyny.

6. W przypadku niezastosowania siq do wymog6w ustqpu

3,

Korzystajqcy zostanie obciq2ony wszelkimi kosztami zwiqzanymi
z powstaniem ewentuatnej szkody w stosunku do Mokotowskiej
Fundacji Warszawianka

- Wodny Park.

VI PRZEPISY BEZPIECZENSTWA
Na terenie Parkingu obowiqzujq przepisy ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. 22022r., poz.988 ze zm.).
1.

2.

Nate2y bezwzgl.qdnie przestrzegai znak6w drogowych

i informacyjnych oraz ograniczeri prqdko6ci na Parkingu.

3. Na terenie

Parkingu obowiqzuje ograniczenie prqdkodci

do 20 km/h.
4. Na terenie Parkingu zabronione jest:
a. paLenie i u2ywania otwartego ognia oraz picie atkohotu;

b. magazynowanie

pal.iw, substancji tatwopatnych

i

pustych

pojemnik6w po patiwie;
c. tankowanie pojazd6w;
d. pozostawienie samochodu z pracujqcym si[nikiem;
e. parkowanie pojazd6w z nieszczeLnymi uktadami;

f. pozostawiania w pojeldzie dzieci lub zwierzqt bez opieki;

S. prowadzenia na terenie Parkingu

jakichkoLwiek akcji

promocyjnych [ub rektamowych bez zgody Fundacji.

