
 

REGULAMIN 

KORZYSTANIE Z MYJNI ODBYWA    

SIĘ NA PONIŻSZYCH ZASADACH. 
1. Myjnia czynna jest 24/7. 

2. Myjnia znajduje się pod stałym dozorem kamer w trosce o bezpieczeństwo. 

3. Na terenie myjni nie obowiązują zasady ruchu drogowego wynikające z 

ogólnie obowiązujących przepisów. 

4. Na Tereni całego obiektu obowiązuje ograniczenie prędkości do 5km/h 

5. Na Terenie całego obiektu należy zachować ostrożność. Szczególną uwagę 

należy zachować podczas wjazdu i wyjazdu myjni w okresie zimowym. Z 

uwagi na utrzymującą się wilgoć, mogą występować miejscowe oblodzenia. 

6. Myjnia świadczy usługi dla wszystkich typów pojazdów o wysokości całkowitej 

do 2 m ( z uwzględnieniem akcesoriów typu: bagażnik, antena itp.) 

7. Należy stosować się następującej procedury mycia: 

• - podjazd pod terminal i panel sterujący 

• - wybór programu mycia 

• dokonanie opłaty za wybrany program 

• automatyczne otwarcie bramy wjazdowej 

• sprawdzenie zamknięcia szyb w drzwiach i dachu 

• powolny wjazd na stanowisko mycia celem dokładnego umycia boków pojazdu 

i kół 

• zachowanie centralnej pozycji pojazdu względem stanowiska mycia i 

zatrzymanie się po pojawieniu się na wyświetlaczy czerwonego znaku „X” 

• wyłączenie silnika i zaciągnięcie hamulca ręcznego 

• bezwzględnie zabrania się otwierania drzwi pojazdu i szyb oraz jego 

opuszczanie podczas procesu mycia 

• mycie pojazdu zgodnie z wybranym programem 

• zakończenie procesu mycia 

• automatyczne otwarcie bramy wyjazdowej 

• powolny wyjazd ze stanowiska mycia 

8. Płatność za usługi samoobsługowej myjni dokonuje się w terminalu płatniczym 

znajdującym się przed wjazdem na myjnie po lewej stronie poprzez: 

• wrzucenie odpowiedniej ilości monet i banknotów 

• użycie karty płatniczej 

• użycie karty lojalnościowej lub flotowej ( pobranie na stacji paliw żetonu) 

9. Nominały przyjmowane przez terminal płatniczy: monety 1,2,5 zł oraz 

banknoty 10,20,50,100 zł 



10. Wszelkie płatności lub ich próby walutami innymi niż PLN będą zgłaszane 

odpowiednim organom ścigania 

11. Wystawienie FV jest możliwe wyłącznie przed rozpoczęciem zakupu usługi w 

budynku stacji paliw. 

12. Zabranie się: 

• mycia ręcznego pojazdów a także ich silników 

• stosowanie własnych środków i narzędzi myjących 

• blokowanie stanowiska np.: poprzez wycieranie samochodu na stanowisku 

• mycie przestrzeni ładunkowych i zbiorników zawierających substancje pyliste 

ropopochodne, łatwopalne, drażniące lub szkodliwe dla środowiska 

• wlewania olejów lub innych płynów do kratek ściekowych 

• używania otwartego ognia oraz palenia papierosów 
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13. Mycie pojazdów z otwartą skrzynią, plandeką, z bagażnikami rowerowymi i 

boksami dachowymi a także pojazdów jednośladowych oraz kładów jest 

zabronione 

14. Operator myjni nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie powstałe w 

wyniku mycia wysokim ciśnieniem pojazdu z ukrytymi wadami karoserii czy 

lakieru 

15. Operator myjni nie odpowiada za zniszczenie części, które nie są 

przystosowane do mycia ciśnieniowego oraz elementów luźnych, źle 

polakierowanych, KORZYSTANIE Z MYJNI 0DBYWA SIĘ NA PONIŻSZYCH 

ZASADACH skorodowanych, stanowiących nieseryjne wyposażenie 

samochodu. Części takie klient powinien zdemontować przed myciem lub 

zabezpieczyć w inny sposób. 

16. Myjnia nie jest przystosowana do mycia samochodów wyposażonych we 

wszelkiego rodzaju owiewki, spojlery, haki holownicze, inne elementy 

wystające znacząco poza obrys karoserii bez względu na to czy zostały 

zamontowane fabrycznie czy dodatkowo. 

17. Operator myjni nie odpowiada za uszkodzenia spowodowane zamarznięciem 

wody 

18. Operator myjni nie ponosi odpowiedzialności za skutki niedomkniętych drzwi, 

okien lub dachu pojazdu podczas jego mycia 

19. Operator myjni nie odpowiada za szkody powstałe na terenie myjni przed i po 

wykonaniu usługi mycia. 

20. W przypadku nie zastosowania się do regulacji zawartej w punkcikach 

13,15,16 operator myjni nie odpowiada za powstałe szkody. 

21. Nie przestrzegając powyższych zasad korzystania z myjni ryzykujesz 

uszkodzenie samochodu a w skrajnych przypadkach uszkodzenie elementów 

myjni. 

22. W przypadku awarii lub niewłaściwej pracy myjni skontaktuj się z numerem 

telefonu 62/5005974 

23. W przypadku braku energii elektrycznej i konieczności ręcznego otwarcia 

bramy myjni skontaktuj się pracownikiem 62/5005974 

24. Przycisk awaryjny zatrzymania myjni znajduje się na konsoli przy wjeździe. 



25. Na terenie myjni obowiązuje zakaz parkowania w miejscach do tego 

niewyznaczonych oraz zakaz zastawiania wjazdu i wyjazdu z myjni. 

26. Dopuszczalny jest przestój myjni w celach serwisowych lub awarii bez 

wcześniejszej informacji. 

27. Wszelkie informacje na temat oferty myjni i aktualnych promocji znajdziesz na 

stronie www.autoportcalisia.pl. 

28. Wszelkie pytania, uwagi i reklamacje prosimy składać na adres mailem 

myjniatir@autoportcalisia.pl. 

29. Wszelkie informacje prosimy zgłaszać bezpośrednio po zakończeniu procesu 

mycia. Reklamacje zgłaszane w późniejszym czasie nie będą rozpatrywane. 

30. Wjazd na myjnie i korzystanie z myjni jest równoznaczne z akceptacją 

niniejszego regulaminu. 

31. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2021 
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