PARKOLÁSI SZABÁLYZAT
A Parkolási Szabályzat hatálya területileg kiterjed a Lupa Strand Kft által üzemeltetett valamennyi
parkolóra.
A Parkolási Szabályzat személyi hatálya kiterjed a jelzett parkolókat járművük időszakos
tárolására igénybe vevő személyekre, illetve a parkolók területén bármely egyéb célból tartózkodó
személyekre.
A Lupa tó üzemeltetője a Lupa Strand Kft.
A parkolót igénybevevő vendég tudomásul veszi, hogy a leállított jármű őrzéséért, a parkolás során
a járműben keletkezett károkért, a járműben elhelyezett tárgyakért, értékekért az üzemeltető
felelősséget nem vállal.
A parkoló mindennap reggel 9-21 óra közötti időszakban üzemel.
A parkolókba való behajtás akkor nem lehetséges, ha rendkívüli esemény miatt az üzemeltető
a parkolót lezárta, illetve akkor, ha a parkoló megtelt.
A parkolókban lévő szabad helyek számáról, valamint a parkoló megtelt állapotáról a parkolók
bejáratánál lévő parkoló őrök adnak információt a behajtani kívánó vendégek részére.
A mindenkor érvényes parkolási díjakat a parkoló területén kifüggesztett táblák jelzik.
A parkoló elsődlegesen a Lupa Tó vendégei gépjárműveinek parkolására szolgál.
A vendégek a parkolóba történő behajtáskor egy parkolójegyet kapnak és szabad férőhely esetén
leparkolhatnak a gépjárművükkel.
A parkolóban a KRESZ szabályai érvényesek.
A parkoló személyzetének utasításait a többi vendég és a parkoló normál üzemmenetének
fenntartása érdekében be kell tartani.
A parkolóban a gyalogosoknak fokozott figyelemmel kell közlekedniük, körültekintően kell
áthaladniuk a járművek közlekedésére fenntartott közlekedési sávokban.
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Amennyiben a vendég vagy a parkolóban tartózkodó bármely más személy megzavarja
a parkoló üzemeltetési rendjét, megszegi a tilalmakat, veszélyezteti a parkoló biztonságát,
üzemeltető jogosult őt kiutasítani a parkolóból.
Ha a kiutasítás eredménytelen, az üzemeltető bejelentéssel él az illetékes hatóságok irányába és
ezen bejelentés eszközlésével intézkedik a parkoló rendjét megzavaró személy, illetve a parkoló
biztonságos üzemmenetét veszélyeztető jármű eltávolíttatásról, nyilvános területre történő
elszállíttatásról a szabálytalanságot előidéző vendég költségére.
A parkolást igénybe vevő köteles az általa emberben, más járműben vagy a parkolás-technikai
berendezésekben okozott kárért kártérítést fizetni. Az ilyen jellegű eseteket azonnal jelenteni kell
a parkoló üzemeltetőjének.
Az üzemeltető nem felelős harmadik személy magatartásáért, különösen az általa okozott
sérülésekért, vandalizmusért, lopásért, betörésért, függetlenül attól, hogy a harmadik fél jogosan
vagy jogosulatlanul tartózkodik a parkolóban.
Az üzemeltető csak azokért a károkért felelős, amelyeket a szolgálatot teljesítő dolgozói
figyelmetlenségből vagy szándékosan okoztak. Minden felelősség az üzemeltető
felelősségbiztosítási kötelezettsége összegére korlátozódik.
A jelen szabályzatban, illetve a parkolási szerződésben nem szabályozott kérdésekben
a Lupa Strand Kft Általános Szerződési Feltételeinek rendelkezései az irányadóak.
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