REGULAMIN PARKINGU
DLA KLIENTÓW STUDIA McFIT GDYNIA
PARKING
1.

Klient McFIT może korzystać nieodpłatnie z 80 udostępnionych miejsc parkingowych dla Klientów

McFIT Polska Sp. z o.o.
Fon +48 22 270 3000
E-Mail biuro@mcfit.com

McFIT na kondygnacji -2, wyłącznie podczas swojej obecności (treningu) w Studiu McFIT
Gdynia, maksymalnie przez 2h od chwili wjazdu na parking.
2.

Klient McFIT może korzystać z wolnych miejsc postojowych przeznaczonych dla McFIT w miarę
ich dostępności.

3.

Parking udostępniony dla Klientów McFIT Gdynia jest parkingiem niestrzeżonym.

ZASADY KORZYSTANIA Z PARKINGU
4.

W celu wjazdu na parking McFIT Gdynia Klient przykłada kartę członkowską McFIT (
Membercard) do czytnika terminala wjazdowego. Jeśli karta jest aktywna w bazie McFIT, a Klient
nie jest zablokowany, szlaban zostaje otwarty, a Klient wjeżdża na kondygnację -2, na miejsca
parkingowe udostępniane dla Klientów McFIT.

5.

Jeśli karta członkowska Klienta nie jest aktywna w bazie McFIT ( np. Klient jest zablokowany),
albo gdy wykorzystano wszystkie z udostępnianych Klientom McFIT 80 miejsc parkingowych, na
wyświetlaczu terminala wjazdowego pojawi się komunikat „karta niedopuszczona”, a po chwili z
krótkim sygnałem dźwiękowym komunikat „pobierz bilet”. Wówczas Klient musi pobrać bilet
jednorazowy aby wjechać na parking i uiścić opłatę parkingową zgodnie z obowiązującym
cennikiem parkingu.

6.

Klient McFIT, który przekroczył darmowy czas parkowania (2h) musi udać się do kasy na
kondygnacji -2 celem sprawdzenia czasu przekroczenia i dokonania opłaty za czas powyżej 2h
parkowania, zgodnie z cennikiem parkingu.

7.

W celu wyjazdu z parkingu Klient McFIT dopuszczony na wjeździe do parkowania w strefie
Klientów McFIT Gdynia,

po sprawdzeniu czasu przekroczenia parkowania w kasie na

kondygnacji -2, podjeżdża do terminala wyjazdowego, przykłada kartę członkowską McFIT do
czytnika, a szlaban zostaje otwarty.
8.

Wyłącznie kasa na kondygnacji -2 posiada możliwość odczytu kart członkowskich McFIT i
ustalenia dopłat z tytułu przekroczenia darmowego czasu parkowania.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Zarówno właściciel parkingu, jak i McFIT nie ponoszą odpowiedzialności za szkody z tytułu
kradzieży, utraty lub zniszczenia pojazdu, jak i rzeczy pozostawionych w pojeździe.
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