
 

Regulamin korzystania z parkingu w obiekcie Przystań Bydgoszcz  

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Parkingu zewnętrznego oraz podziemnego 

dalej opisanego, w tym pobierania opłat oraz innych należności z tego tytułu.  

1. Wjazd na parking jest jednoznaczny z akceptacją poniższego regulaminu.  

2. Parking przeznaczony jest dla Gości  oraz Klientów. W przypadku stwierdzenia 

korzystania z parkingu przez osoby nieuprawnione, obiekt ma prawo obciążyć gościa opłatą 

za parking, w kwocie 30 zł/ doba .  

3. Zarządcą parkingu jest obiekt Przystań Bydgoszcz  położony przy ul. Tamka 2, 85-102 

w Bydgoszczy. 

4. Parking jest rezerwowany na doby. Każda doba jest płatna 30 zł/ samochód osobowy ,  

w recepcji Przystani Bydgoszcz.  

5. Brama garażowa na parkingu podziemnym jest automatyczna – urządzenia 

zainstalowane na terenie Parkingu przystosowane są do otwierania oraz zamykania 

wjazdu/wyjazdu na parking. 

6. Podczas wjazdu na i wyjazdu z parkingu należy poczekać na całkowite otwarcie się 

bramy garażowej, a następnie przejechać bez zatrzymywania się. Zbyt wczesny wyjazd, 

zatrzymanie się lub cofnięcie pojazdu w czasie wjazdu lub wyjazdu może spowodować 

uszkodzenie pojazdu lub bramy. Obiekt Przystań Bydgoszcz nie ponosi odpowiedzialności 

za uszkodzenia pojazdu w wyniku n iezastosowania się do postanowień regulaminu.  

7. Wjazd na i wyjazd z parkingu odbywa się na tej samej drodze. Użytkownik parkingu 

zobowiązany jest do zachowania ostrożności oraz przestrzegania przepisów ruchu 

drogowego. 

8. Wszystkie miejsca parkingowe są oznakowane. Użytkownik parkingu zobowiązany 

jest do parkowania w miejscu wyznaczonym przez recepcję obiektu Przystań Bydgoszcz.  

Numer miejsca parkingowego znajduje się również na pilocie.  

9. Obiekt Przystań Bydgoszcz zastrzega sobie możliwość czasowego zamknięcia 

parkingu, ograniczenia liczby dostępnych miejsc oraz  zmiany cen. Informacje o zmianach 

będą dostępne w recepcji Przystani Bydgoszcz.  

10. Parking jest monitorowany. Nie jest strzeżony.  



11. Miejsca parkingowe są przystosowane dla samochodów osobowych.  

12. Na terenie parkingu wewnętrznego zabrania się: palenia papierosów, picia alkoholu , 

używania przedmiotów łatwopalnych , czyszczenia samochodu, tankowania, konserwacji, 

naprawy, mycia, odkurzania pojazdów  oraz magazynowania jakichkolwiek paliw, substancji 

łatwopalnych i pustych pojemników.  

13. W przypadku nieszczelnej instalacji paliwowej, należy natychmiast opuścić parking 

obiektu Przystań Bydgoszcz i poinformować o tym fakcie recepcję.  

14. Parking jest płatny, czynny całą dobę, codziennie.  

15. Konsekwencją zgubienie pilota do bramy garażowej jest opłata w wysokości 50 zł  

16. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może spowodować natychmiastowe rozwiązanie 

umowy pomiędzy Obiektem Przystań, a kierowcą samochodu.  

17. Zgubienie kłódki bądź klucza do słupka parkingowego może być konsekwencją 

pobrania przez hotel opłaty finansowej od kierowcy.  

18. Podczas wyjazdu z miejsca parkingowego należy zamknąć kłódkę, oraz zdać klucz 

pracownikowi recepcji.  

19. Wszelkie zastrzeżenia lub skargi dotyczące powyższych punktów prosimy składać 

pracownikowi recepcji bądź  drogą e-mailową recepcja@przystanbydgoszcz.pl  .  
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