
 
 

 
 

ПРАВИЛА НЕОХОРОНУЄМОГО СТОЯНКА 
НА ЕНЕРГОСТАНЦІЇ AMIC 

 
§1 

Кожен користувач транспортного засобу, заходячи на неохоронювану автостоянку на 
АЗС AMIC ENERGY, приймає положення цих правил і зобов’язується їх неухильно 

дотримуватися. 
§2 

Автостоянка не охороняється. 
1. AMIC POLSKA sp. z o.o. не несе відповідальності за втрату або пошкодження 

транспортних засобів, які знаходяться на стоянці, а також не несе відповідальності за 
речі, залишені на стоянці, як в цих транспортних засобах, так і поза ними. 

2. Користувач транспортного засобу несе відповідальність за будь-яку шкоду, заподіяну 
компанії AMIC POLSKA sp. або третім особам на автостоянці або навколо неї відповідно 

до загальних правил Цивільного кодексу. 
§3 

Стоянка платна. 
1. Плата за користування автостоянкою становить 10,00 злотих (прописом: десять 

злотих) за кожну розпочату годину паркування. 
2. Після шостої розпочатої години водій має право залишити транспортний засіб на 12 

годин, а плата за всю зупинку становить 60,00 злотих (прописом: шістдесят злотих). 
3. Користувачі вантажних автомобілів/автобусів із AMIC Fleet Cards, які заправили 
транспортний засіб мінімум 100 літрами пального або зробили покупки на станції 

(комерційні товари, гастрономія) на мінімальну суму 20,00 злотих (прописом: двадцять 
злотих). ) звільняються від збору. 

4. Користувачі вантажівок/автобусів з іншими автопарковими картками, які заправили 
транспортний засіб мінімум 200 л або зробили покупки на станції (комерційні товари, 
гастрономія) на мінімальну суму 40,00 злотих (прописом: сорок злотих) звільняються 

від збору. 
5. Користувачі легкових транспортних засобів, які заправили транспортний засіб 

мінімальним об’ємом 40 літрів або зробили покупки на станції на мінімальну суму 
20,00 злотих, звільняються від плати. 

§4 
Користувач транспортного засобу здійснює оплату до або після зупинки. 

1. За здійснену оплату користувач транспортного засобу отримує фіскальний чек або 
рахунок-фактуру з ПДВ. 

2. Підтвердження оплати паркування або покупки на АЗС AMIC ENERGY необхідно 
розміщувати за лобовим склом транспортного засобу. 

3. Підтвердженням оплати є квитанція або рахунок-фактура з датою виписки, яка 
відповідає даті початку паркування. 

§5 
Співробітники АЗС AMIC ENERGY перевіряють здійснені платежі шляхом запису 

реєстраційних номерів транспортних засобів. 
§6 

У разі залишення транспортного засобу без сплати вищезазначеної плати понад 48 
годин транспортний засіб може бути відбуксировано на платну стоянку за рахунок і на 

ризик користувача або власника такого транспортного засобу. 


