
 
 

 
 

ПРАВИЛА ЗА НЕОХРАНЯЕМО ПАРКИРАНЕ 
В AMIC ENERGY STATION 

 
§1 

Всеки ползвател на превозно средство, влизайки в неохраняемия паркинг на 
бензиностанция AMIC ENERGY, приема разпоредбите на тези правила и се задължава 

стриктно да ги спазва. 
§2 

Паркингът е неохраняем. 
1. AMIC POLSKA sp. z o.o. не носи отговорност за загуба или повреда на превозни 

средства, намиращи се в зоната за паркиране, и не носи отговорност за вещи, оставени 
в зоната за паркиране, както в тези превозни средства, така и извън тях. 

2. Потребителят на превозното средство е отговорен за всякакви щети, причинени на 
AMIC POLSKA sp. z o.o. или на трети страни в или около паркинга съгласно общите 

правила на Гражданския кодекс. 
§3 

Паркингът е платен. 
1. Таксата за ползване на паркинга е 10,00 PLN (словом: десет злоти) за всеки започнат 

час паркиране. 
2. След шестия започнат час водачът има право да напусне превозното средство за 12 

часа и таксата за цялото спиране е 60,00 PLN (словом: шестдесет злоти). 
3. Потребителите на камиони/автобуси с карти AMIC Fleet Card, които са заредили 

превозното средство с минимум 100 литра гориво или са направили покупки на гарата 
(търговски стоки, гастрономия) за минимална сума от 20,00 PLN (словом: двадесет 

злоти ) са освободени от такса. 
4. Потребителите на камиони/автобуси с други карти за автопарк, които са заредили 

гориво в превозното средство в минимално количество от 200 l или са направили 
покупки на гарата (търговски стоки, гастрономия) за минимална сума от 40,00 PLN 

(словом: четиридесет злоти) са освободени от такса. 
5. Потребителите на пътнически превозни средства, които са заредили превозното 

средство с минимален обем от 40 литра или са направили покупки на гарата за 
минимална сума от 20,00 PLN, са освободени от такса. 

§4 
Потребителят на превозното средство извършва плащането преди или след спирането. 

1. За извършеното плащане ползвателят на автомобила получава фискален бон или 
фактура по ДДС. 

2. Потвърждението за плащане на паркинг или покупки в бензиностанция AMIC ENERGY 
трябва да се постави зад предното стъкло на автомобила. 

3. Потвърждението на плащането е касова бележка или фактура с дата на издаване, 
съответстваща на началната дата на паркиране. 

§5 
Служители на бензиностанции AMIC ENERGY проверяват извършените плащания чрез 

записване на регистрационните номера на автомобилите. 
§6 

При престой на превозното средство за повече от 48 часа без заплащане на таксата, 
посочена по-горе, превозното средство може да бъде изтеглено до платен паркинг за 

сметка и риск на ползвателя или собственика на такова превозно средство. 


