
 
 

 
 

 
 

REGULAMIN NIESTRZEŻONEGO PARKINGU 
NA STACJI AMIC ENERGY 

 
§1 

Każdy użytkownik pojazdu, poprzez wjazd na teren niestrzeżonego parkingu na terenie stacji paliw 
AMIC ENERGY, akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do ścisłego jego 
przestrzegania. 

§2 
Parking jest niestrzeżony.  

1. AMIC POLSKA sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących 

się na terenie parkingu pojazdów, jak również nie odpowiada za rzeczy pozostawione na 

terenie parkingu, zarówno znajdujące się w tych pojazdach, jak też poza nimi. 

2. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone AMIC POLSKA sp. z o.o. lub 

osobom trzecim na terenie parkingu lub wokół parkingu na zasadach ogólnych kodeksu 

cywilnego. 

§3 
Parking jest płatny. 

1. Opłata za korzystanie z parkingu wynosi 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) za każdą rozpoczętą 

godzinę postoju.  

2. Po szóstej rozpoczętej godzinie, kierowca jest uprawniony do pozostawienia pojazdu przez 12 

godzin a opłata za cały postój wynosi 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych). 

3. Z opłaty zwolnieni są użytkownicy pojazdów ciężarowych / bus, posiadający karty AMIC Fleet 

Card, którzy zatankowali pojazd w ilości minimum 100 l lub dokonali zakupów na stacji (towary 

handlowe, gastronomia) za kwotę minimum 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych). 

4. Z opłaty zwolnieni są użytkownicy pojazdów ciężarowych / bus posiadający inne karty flotowe, 

którzy zatankowali pojazd w ilości minimum 200 l lub dokonali zakupów na stacji (towary 

handlowe, gastronomia) za kwotę minimum 40,00 zł (słownie: czterdzieści złotych). 

5. Z opłaty zwolnieni są użytkownicy pojazdów osobowych, którzy zatankowali pojazd w ilości 

minimum 40 l, lub dokonali zakupów na stacji za kwotę minimum 20,00 zł  

§4 
Użytkownik pojazdu, dokonuje opłaty przed rozpoczęciem postoju lub po jego zakończeniu. 

1. Za dokonaną opłatę użytkownik pojazdu otrzymuje paragon fiskalny lub fakturę VAT. 

2. Potwierdzenie dokonania opłaty za parking lub zakupów na stacji paliw AMIC ENERGY, musi 

być umieszczone za przednią szybą pojazdu. 

3. Potwierdzeniem opłaty jest paragon bądź faktura z datą wystawienia odpowiadającej dacie 

rozpoczęcia parkowania. 

§5 
Pracownicy stacji paliw AMIC ENERGY dokonują weryfikacji uiszczonych opłat poprzez spisanie 
numerów rejestracyjnych pojazdów.   

§6 
 
W przypadku pozostawienia pojazdu na dłużej niż 48 godzin bez uiszczenia opłaty, o której mowa 
powyżej, pojazd może zostać odholowany na płatny parking, na koszt i ryzyko użytkownika lub 
właściciela takiego pojazdu. 


