Regulamin bezpłatnego, strzeżonego parkingu rowerowego w Centrum Handlowym
Port Łódź przy ul. Pabianickiej 245 w Łodzi

1. Warunki ogólne.
1.1 Niniejsze warunki dotyczą korzystania z Parkingu rowerowego Centrum Handlowego Port Łódź należącego do IKEA
Centres Polska S.A. (zwanej dalej „Zarządcą”).
1.2 Poprzez wjazd na Parking następuje zawarcie przez użytkownika z Zarządcą umowy użyczenia miejsca
parkingowego

na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa użyczenia miejsca parkingowego

wygasa z chwilą opuszczenia przez użytkownika Parkingu lub w czasie niefunkcjonowania Parkingu określonym w
punkcie 2.1 Regulaminu.
1.3 Użytkownik Parkingu poprzez wjazd na teren Parkingu wyraża zgodę na warunki umowy przedstawione w
niniejszym Regulaminie.
2. Parking.
2.1 Parking rowerowy bezpłatny, strzeżony czynny jest we wszystkie dni tygodnia w godz. 12-20 w okresie od 13
czerwca do 30 września (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
2.2 Zarządca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu pozostawienia roweru na Parkingu rowerowym, a w
szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:
a. rowery niezabezpieczone
b. rowery pozostawione na Parkingu w innych dniach i godzinach niż określone w punkcie 2.1
c. jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku siły wyższej, żywiołów, kradzieży (włamania, rozboju itp.) rabunku,
zniszczenia lub uszkodzenia rowerów znajdujących się na terenie Parkingu;
d. wyposażenie i rzeczy pozostawione przy rowerze (mienie ruchome)
2.3 Poprzez pozostawienie roweru na Parkingu użytkownik roweru nie zawiera z Zarządcą umowy przechowania
roweru

ani żadnej innej umowy, która zobowiązywałaby Zarządcę do sprawowania pieczy nad rowerem

użytkownika.
3. Zasady korzystania z Parkingu.
3.1 Rowery przypina (zabezpiecza) właściciel własnym zabezpieczeniem.
3.2 Rower wolno postawić tylko na wyznaczonych miejscach parkingowych.
3.3 Osoby chcące pozostawić rower na Parkingu powinny wylegitymować się dokumentem tożsamości ze zdjęciem.
3.4 Po przyjęciu roweru pracownik Ochrony zakłada bransoletkę z numerem i nazwiskiem użytkownika na rower, taka
sama bransoletka zostaje założona na rękę osoby pozostawiającej rower.
3.5 Wydanie roweru odbywa się tylko i wyłącznie na podstawie okazania zapiętej bransoletki na ręku osoby
pozostawiającej rower zgodnie z oznaczeniem na rowerze oraz dokumentu tożsamości.
3.6 W przypadku zagubienia bransoletki z numerem należy ten fakt bezpośrednio i natychmiast zgłosić pracownikom
Ochrony, legitymując się przedłożonym wcześniej dokumentem tożsamości.
3.7 W przypadku, kiedy osoba odbierająca rower nie może wylegitymować się ani nie posiada bransoletki, rower nie
zostanie wydany aż do momentu potwierdzenia tożsamości.
3.8 Wyłącza się odpowiedzialność Zarządcy z tytułu szkód komunikacyjnych i parkingowych dotyczących rowerów i
osób korzystających z Parkingu.

3.9 Na terenie Parkingu zabronione jest naprawianie rowerów oraz przebywanie osób postronnych, o ile nie jest to
związane z parkowaniem roweru.
3.10 W przypadku, kiedy rower będzie pozostawiony na Parkingu po godzinach otwarcia wskazanych w punkcie 2.1
Regulaminu, obsługa Parkingu usunie zabezpieczenie i zmagazynuje rower na innym terenie. Jeżeli po pozostawiony
rower nie zgłosi się nikt w ciągu 3 dni, rower może zostać przekazany do Biura Rzeczy Znalezionych UM Łodzi.

Zarządca jest uprawniony do usunięcia z terenu Parkingu osoby niestosujące się do powyższego Regulaminu.

