Regulamin myjnia-wolsztyn.pl
1.Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki osób korzystających z myjni dla samochodów
ciężarowych, zwanych dalej Klientami.
2. Myjnia dla samochodów ciężarowych, zwana dalej myjnią, świadczy usługi mycia w ramach
działalności prowadzonej przez MTS- Transport Sp. z o.o. Sp.k, ul. Żeromskiego 16,
64-200 Wolsztyn
3. Myjnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 18:00, soboty w godz. 07:00-14:00.
4. Myjnia świadczy usługi mycia wszystkim pojazdom ciężarowym i autobusom, samochody
osobowe są myte na odpowiedzialność klienta.
5. MTS- Transport Sp. z o.o. Sp. K., ul. Żeromskiego 16, 64-200 Wolsztyn jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością w ramach myjni.
6. Klient, po wjeździe pojazdem do myjni, przed rozpoczęciem świadczenia usługi mycia,
zobowiązany jest wyłączyć silnik, włączyć bieg lub zaciągnąć hamulec ręczny oraz opuścić
pojazd. Nadto klient jest zobowiązany do zamknięcia okien. W przypadku niezastosowania
się do regulacji zawartej w zdaniach poprzedzających, myjnia nie odpowiada za powstałe szkody.
7. Ze względów bezpieczeństwa klienci nie mogą przebywać na hali. Pracownik ma prawo
odmówić umycia samochodu w przypadku gdy klient nie chce opuścić hali.
8. Przebywanie w samochodzie podczas mycia jest zabronione.
9. Każdorazowo przed rozpoczęciem mycia klient zobowiązany jest poinformować pracownika
myjni o uszkodzeniach mogących się powiększyć w trakcie mycia lub wpłynąć w jakikolwiek
sposób na stan pojazdu. W przypadku braku informacji lub widocznego złego stanu technicznego
pojazdu pracownik myjni może odmówić wykonania usługi mycia.
10. Klient jest zobowiązany poinformować pracownika myjni o nietypowym wyposażeniu pojazdu,
zamocowanym do nadwozia. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia elementów,
które nie były fabrycznym wyposażeniem pojazdu.
11. Część usług tj. mycie silnika oraz pranie tapicerki ze względu na specyfikę, złożoność, oraz
podwyższoną możliwość wystąpienia uszkodzeń w pojeździe – wykonywane są na ryzyko klienta.
12. Prawidłowo obsługiwane są wyłącznie pojazdy sprawne technicznie.
13. Pracownicy wyznaczone zadania wykonują z należytą starannością, mając na uwadze dobro
klienta, stosowne regulacje i przepisy prawne.
14. MTS- Transport Sp. z o.o. Sp. K., ul. Żeromskiego 16, 64-200 Wolsztyn nie ponosi
odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe wskutek mycia wysokim ciśnieniem wody
( dotyczy miejsc gdzie samochód był szpachlowany i szpachel jest popękany lub uszkodzony
lakier, naderwane listwy plastikowe, wkłady lusterek uszkodzone etc.).
15. Myjnia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia naklejek, nalepek lub reklam powstałych
wskutek mycia wysokim ciśnieniem wody.
16. Myjnia nie odpowiada za szkodę powstałą na terenie myjni, przed i po wykonaniu usługi
mycia, o ile szkoda nie jest następstwem nienależytego wykonania usługi mycia..
17. Myjnia nie odpowiada za utratę bądź uszkodzenie rzeczy wartościowych pozostawionych
w samochodzie np. pieniądze, laptopy, telefony, aparaty foto, biżuterię, itp.
18. Oddanie przez klienta pracownikowi myjni pojazdu celem wykonania dowolnej usługi,
w zakresie mycia pojazdu jest równoznaczne z akceptacją ceny tej usługi (zgodnie z
obowiązującym cennikiem) oraz akceptacją wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.
19. Po wykonanej usłudze klient zobowiązany jest do oględzin pojazdu i zgłoszenia ewentualnych
zastrzeżeń co do stanu auta, pracownikowi myjni lub jego przełożonym.
20. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące wykonanej usługi prosimy składać bezpośrednio
przy odbiorze auta. W innych przypadkach reklamacje nie będą uwzględnione.
21. Reklamacje są rozpatrywane w oparciu o przedstawione ogólne warunki korzystania z myjni.
22. Płatność za usługę następuje bezpośrednio po jej wykonaniu, w formie gotówkowej lub
bezgotówkowej ( karta płatnicza ) w biurze myjni.
23. Pełny zakres usług myjni oraz obowiązujące ceny tych usług wyszczególnione są w cenniku.
Podane ceny są cenami brutto.

