Szczegółowe warunki korzystania z parkingu „Czerwone Maki”
funkcjonującego w systemie Parkuj i Jedź (P+R)
wprowadzone przez Dyrektora ZIKiT Zarządzeniem Nr 44/2012, na podstawie § 3 ust. 2 Regulaminu
korzystania z parkingów funkcjonujących w systemie Parkuj i Jedź (P+R) w Krakowie, zwanego dalej:
„Regulaminem”. Definicje zawarte w § 2 Regulaminu znajdują zastosowanie do poniższych uregulowań.

1. Parking jest czynny całą dobę, przez 7 dni w tygodniu, z codzienną przerwą nocną
na konserwację i sprzątanie Parkingu. Doba Parkingowa trwa od godziny 4:30 do godziny
2:30 dnia następnego.
2. Uprawnienie do korzystania z Parkingu mają wyłącznie Użytkownicy,
którzy przy wyjeździe będą mogli okazać ważny w okresie Doby Parkingowej,
w której korzystali z Parkingu, bilet Komunikacji Miejskiej w Krakowie: okresowy
(zapisany na aktywnej Krakowskiej Karcie Miejskiej) jedno – lub wieloprzejazdowy
(papierowy lub zakupiony przez telefon komórkowy). Użytkownicy spełniający określone
powyżej warunki są zwolnieni z opłaty za korzystanie z Parkingu.
3. W celu dokonania kontroli spełnienia warunków umowy najmu miejsca
parkingowego przy wyjeździe z Parkingu, Użytkownik ma obowiązek na wezwanie osoby
przeprowadzającej kontrolę zatrzymać pojazd w wyznaczonym miejscu i okazać ważny
w okresie Doby Parkingowej, w której korzystali z Parkingu, bilet Komunikacji Miejskiej
w Krakowie.
4. Użytkownik, który nie spełnia określonych w punkcie 2 powyżej warunków
zwolnienia z opłaty za korzystanie z Parkingu jest zobowiązany w razie kontroli uiścić
należną opłatę parkingową w wysokości określonej w Cenniku.
5. Zgodnie z wprowadzoną organizacją ruchu, pojazdy pozostawione na Parkingu
po zakończeniu Doby Parkingowej mogą zostać usunięte przez Zarządcę na koszt
Użytkownika.
6. Użytkownik zobowiązany jest pozostawić samochód w obrębie wyznaczonego
na Parkingu Miejsca parkingowego.
7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w zakresie
infrastruktury parkingu lub osobom trzecim, spowodowane przez pojazd lub powstałe
w związku z korzystaniem z Miejsca parkingowego, w szczególności z tytułu
zanieczyszczania powierzchni Parkingu na skutek wycieku płynów z pojazdu (wyciek oleju,
płynu hamulcowego, płynu chłodzącego itp.).
8. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku kradzieży
(włamanie, rozboju itp.) rabunku, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów znajdujących
się na terenie Parkingu, jak również rzeczy w nich pozostawionych lub stanowiących
ich wyposażenie.
9. Wyłącza się odpowiedzialność Zarządcy z tytułu szkód komunikacyjnych
i parkingowych dotyczących pojazdów i osób korzystających z Parkingu.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie oraz Szczegółowych warunkach
korzystania z parkingu „Czerwone Maki” funkcjonującego w systemie Parkuj i Jedź, stosuje
się postanowienia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16
poz. 93 z późn. zm.).

