REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAMOOBSŁUGOWEJ MYJNI BEZDOTYKOWEJ
Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi znajdującą się na każdym stanowisku oraz
przestrzeganie zasad obowiązujących w myjni
1. Myjnia jest otwarta dla klientów codziennie w godzinach 6:30 - 21:30.
2. W trosce o bezpieczeństwo klientów myjnia jest pod stałym dozorem kamer.
3. Myjnia świadczy usługi dla wszystkich typów samochodów, motocykli oraz quadów
o masie całkowitej do 3,5 tony i nie przekraczających wysokości 3,45 m (samochody osobowe,
samochody terenowe, vany, busy osobowe i busy ciężarowe).
4.W myjni obowiązują zasady ruchu drogowego wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów.
5. Na terenie myjni obowiązuje bezwzględny zakaz parkowania samochodów.
6. Wjazd do myjni i korzystanie z myjni jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu.
7. Płatności za usługi myjni samoobsługowej dokonuje się poprzez wrzucenie do paneli wrzutowych
na stanowisku odpowiedniej do potrzeb ilości monet lub żetonów. Rodzaj przyjmowanych monet lub
żetonów jest wyszczególniony przy każdym urządzeniu. Żetony można nabyć na Stacji Paliw LOTOS.
8. Faktury VAT wystawiane są wyłącznie na życzenie Klienta. Warunkiem wystawienia faktury jest
wcześniejszy zakup żetonów. Faktura wystawiana jest za zakup żetonów, a nie za mycie samochodu.
9. Płatności za usługi można dokonać również zbliżeniową kartą typu Visa PayWave* lub Master Card
PayPass*, postępując zgonie z instrukcją umieszczoną przy czytniku kart bankowych, który znajduje
się na frontowej ścianie kontenera technicznego.
10. Istnieje możliwość wymiany banknotów na bilon w rozmieniarce umieszczonej na przedniej ścianie
kontenera technicznego (między stanowiskami 2 i 3). Rozmieniarka przyjmuje nominały do 100 zł
i wydaje bilon w nominałach 2 zł.
11. Jakość zastosowanych w myjni urządzeń oraz przestrzeganie instrukcji znajdującej się na
stanowiskach zapewnia bezpieczne i efektywne mycie pojazdów. Najlepszy efekt mycia uzyskuje się
przy skorzystaniu ze wszystkich programów w zaprogramowanej kolejności.
12. Klienci zobowiązani są do przestrzegania szczegółowej instrukcji obsługi myjni, która
znajduje się na bocznych ścianach przy każdym stanowisku.
13.Na terenie myjni w szczególności zabronione jest:
a) mycie ręczne pojazdów, a także ich silników,
b) stosowanie własnych środków myjących,
c) kierowanie strumienia wody na ludzi i zwierzęta oraz pulpit sterujący na stanowisku.
14. Przed rozpoczęciem mycia pojazdu Klient zobowiązany jest wyłączyć silnik, włączyć bieg lub
zaciągnąć hamulec ręczny oraz zamknąć okna. W przypadku niezastosowania się do powyższych
zaleceń lub innych postanowień instrukcji obsługi znajdującej się na stanowisku, myjnia nie odpowiada
za powstałe szkody.

15. Myjnia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku mycia wysokim
ciśnieniem pojazdu z ukrytymi wadami karoserii czy lakieru lub niezachowania wskazanej w instrukcji
stanowiskowej, bezpiecznej odległości lancy od mytej powierzchni.
16. Myjnia nie odpowiada za szkody powstałe na terenie myjni, przed, w trakcie i po wykonaniu usługi,
o ile szkoda nie jest następstwem zaniedbania lub nienależytego wykonania usługi.
17. Wszelkie informacje na temat oferty myjni i aktualnych promocji zawarte są na stronie
internetowej http://www.polmozbyt-jelcz.pl. Pytania i uwagi prosimy kierować do obsługi Stacji Paliw
LOTOS lub mailem na adres: myjnia@polmozbyt-jelcz.pl.
18. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2014 roku.

* Znaki towarowe VISA i MASTER CARD należą do ich właścicieli i zostały użyte w celu
identyfikacji kart bankowych.

