REGULAMIN KORZVSTANIA Z PARKINGU AMBEREXPO

§1
Teren parkingu stanowi integralną część obiektu AMBEREXPO mieszczącego się w Gdańsku (80-560)
ul. Żaglowa 11.
§2
Parkingiem zarządzają Międzynarodowe Targi Gdańskie SA (zwane dalej MTG SA) z siedzibą
w Gdańsku, adres do korespondencji: Międzynarodowe Targi Gdańskie SA 80-560 Gdańsk,
ul. Żaglowa 11.
§3
Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego
,,Regulaminu" i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.
§4
1. Parking jest niestrzeżony, płatny wg obowiązującego cennika.
2. MTG SA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:
a) utratę lub uszkodzenie znajdujących się na terenie parkingu pojazdów,
b) rzeczy pozostawionych w pojazdach,
c) uszkodzenia ciała lub inną krzywdę, jaką osoba korzystająca z parkingu lub pasażer może
odnieść wskutek lub w związku z kolizją lub innym zdarzeniem mającym miejsce na parkingu.
§5
1. Parking jest czynny przez wszystkie dni w roku.
2. Parking może zostać w każdej chwili, bez wcześniejszego uprzedzenia zamknięty przez MTG SA,
w szczególności w sytuacji zagrożenia lub na polecenie służb.
3. Parking może zostać zamknięty dla przez MTG SA w razie przeznaczenia jego obszaru na użytek
trwających imprez targowych lub wystawienniczych. Informacja o tym fakcie będzie
opublikowana w recepcji AMBEREXPO, przed wjazdem na parking, na terenie parkingu i przy
wyjeździe z parkingu.
4. Na parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały
niebezpieczne w szczególności łatwopalnych, żrących, wybuchowych oraz innych, chyba że

1/ 5

pojazdu w wybrane przez MTG SA miejsce. Odholowanie pojazdu nastąpi na koszt i ryzyko
korzystającego z parkingu.
§ 18
W przypadku ogłoszenia alarmu, na parkingu zostają aż do odwołania alarmu zdemontowane
wszystkie przeszkody, podniesione szlabany, a obsługa parkingu wskazuje i umożliwia dojazd
odpowiednim służbom do miejsca akcji.
§ 19
Na miejscach parkingowych, drogach wewnętrznych oraz rampach wjazdowych i wyjazdowych
zabronione jest naprawianie, mycie, odkurzanie samochodu, wymiana płynów chłodzących, paliwa
lub oleju jak również zanieczyszczanie parkingu.
§ 20

Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone zarządzającemu oraz osobom trzecim
na terenie parkingu.
§ 21
MTG SA zastrzega sobie prawo do udostępnienia całego parkingu dla klientów odbywających się
targów lub innych imprez na czas ich trwania.
§ 22
Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania parkingu należy zgłaszać pod numer
telefonu kom. 693/ 027 385.
§ 23
Wszelkie uszkodzenia pojazdów należy natychmiast zgłaszać na Posterunku Policji oraz w recepcji.
§ 24
Regulamin obowiązuje od dnia 05.02.2015 roku i został zatwierdzony uchwałą Zarządu MTG SA
nr 4/2015 z dnia 29.01.2015 roku
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