
 

REGULAMIN MYJNII 

SAMOCHODOWEJ 

Załącznik do Regulaminu parkingowego. 

Załącznik do Umowy o świadczenie usług mycia 

pojazdów 

1.Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki osób korzystających z Myjni 

Samochodowej pojazdów ciężarowych i dostawczych w "AUTO PORT CALISIA”. 

Inwestorska 9 w Kaliszu. Regulamin jest integralna częścią Umowy o świadczenie 

usług myjni pojazdów ciężarowych. 

2.Myjnia samochodowa, świadczy usługi mycia pojazdów w ramach działalności 

prowadzonej przez firmę "DRUM-POLSKA" ul. Inwestorska 9, 62-800 Kalisz. Mycie 

wykonywane jest przy użyciu automatów myjących, wysokiego ciśnienia wody oraz 

detergentów. 

3. Myjnia jest czynna 6 dni w tygodniu pon-sob. Niedziela po wcześniejszym 

uzgodnieniu. 

4. Pełny zakres usług myjni oraz obowiązujące ceny tych usług wyszczególnione są 

w Cenniku usług. Podane ceny są cenami nie zawierającymi podatek VAT. 

www.autoportcalisia.pl 

5. Usługę wykonuje się po zleceniu jej zakresu pracownikowi myjni, potwierdzoną 

przez pracownika w systemie operacyjnym obowiązującym w Auto Port Calisia. 

Istnieje możliwość rezerwacji telefonicznej do usługi pod numerem Tel.: 62/5005974, 

515230371 

6. Płatność za usługę w myjni następuje po jej wykonaniu, w sklepie na terenie Auto 

Port Calisia, (awaryjnie recepcja hotelowa). Dowodem zapłaty za usługę jest 

potwierdzenie płatności w systemie operacyjnym Auto Port Calisia na karcie 

parkingowej. Faktura VAT dotycząca usługi mycia wystawiana jest na życzenie 

klienta. Możliwe jest mycie pojazdów w formie bezgotówkowej po uprzednim 

ustaleniu warunków w Umowie o współpracy. 

7. Każdorazowo przed rozpoczęciem mycia, pracownik dokonuje wstępnych oględzin 

pojazdu. W przypadku zauważenia przez pracownika lub zgłoszenia przez klienta 

jakichkolwiek uszkodzeń, mogących się powiększyć w trakcie mycia lub wpłynąć w 

jakikolwiek sposób na stan pojazdu. Pracownik myjni ma prawo odmówić wykonania 

http://www.autoportcalisia.pl/


usługi lub przerwać usługę już zaczętą. Pracownik ma prawo, doliczyć dodatkową 

opłatę wg Cennika usług. W razie usług nie standardowych w rozumieniu: mycie 

ręczne podwozia, bardzo zabrudzonego pojazdu, kwasowania zbiorników i felg, 

mycia windy lub usługi utylizacji. 

8. Przed wjazdem na myjnię, Klient jest zobowiązany poinformować pracownika 

myjni o nietypowym wyposażeniu pojazdu oraz zamocowanym do pojazdu 

dodatkowego wyposażenia. (paski mocujące, linki mocujące, trąbki, dodatkowe 

lusterka, części polerowane itp). Firma Drum-Polska nie odpowiada za uszkodzenia 

powstałe podczas mycia pojazdów ww wyposażenia dodatkowego nie montowanego 

fabrycznie lub zamontowanego nie prawidłowo. Nie odpowiada również za 

uszkodzenia wynikłe podczas mycia pojazdu przy użyciu strumienia wody pod 

ciśnieniem. 

9. Klient po wjeździe pojazdem do myjni, przed rozpoczęciem świadczenia usługi 

mycia, zobowiązany jest wyłączyć silnik, włączyć bieg lub zaciągnąć hamulec ręczny 

oraz nie opuszczać pojazdu. Nadto klient jest zobowiązany, osobiście przed wjazdem 

do myjni do zamknięcia okien i lusterek oraz zabezpieczenia zamontowanych 

elementów dodatkowych, wystających poza bryłę pojazdu w tym akcesoria oraz 

części nie należących do standardowego wyposażenia pojazdu. (paski mocujące, 

linki mocujące, trąbki, lusterka, części polerowane itp). W przypadku 

niezastosowania się do regulacji zawartej w zdaniach poprzedzających, myjnia nie 

odpowiada za powstałe szkody. Po całkowicie zakończonej usłudze, klient powinien 

wyjechać z myjni, wysiąść z pojazdu za bramą wyjazdową w strefie kontroli z myjni i 

dokonać oględzin wykonania usługi.(strefa kontroli znajduje się do 20 mb. za bramą 

wyjazdową z myjni pojazdów ciężarowych) 

10. Po wyjeździe z myjni poza strefę kontroli, reklamacji związanej z wykonaną 

usługą nie uwzględnia się. 

11. Myjnia nie odpowiada za szkody powstałe na terenie myjni, przed i po wykonaniu 

usługi mycia, o ile szkoda nie jest następstwem nienależytego wykonania usługi 

mycia. 

12. Myjnia nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w pojeździe np. 

pieniądze, laptopy, telefony, aparaty, foto, biżuterię, itp. 

13. Oddanie przez klienta pracownikowi myjni pojazdu celem wykonania dowolnej 

usługi w zakresie mycia pojazdu potwierdzone w systemie operacyjnym Auto Port 

Calisia jest równoznaczne z akceptacją ceny tej usługi (zgodnie z obowiązującym 

cennikiem) oraz akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. 

Dostępnych na stronie internetowej: www.autoportcalisia.pl 

14. Wszelkie informacje na temat ofert myjni i aktualnych promocji znajdują się w 

siedzibie myjni przy ul. Inwestorskiej 9 w Kaliszu lub na stronie 

www.autoportcalisia.pl 

15. Klient wyraża zgodę na prowadzenie nadzoru monitoringu podczas świadczenia 

usługi przez Drum – Polska na terenie Auto Port Calisia przy ulicy Inwestorskiej 9 w 

Kaliszu. 

http://www.autoportcalisia.pl/
http://www.autoportcalisia.pl/


16. Klient ponosi pełną odpowiedzialność, za dokonane zniszczenia wobec mienia 

Drum-Polska, podczas wykonywanej usługi mycia spowodowane złym stanem 

technicznym pojazdu klienta oraz spowodowane nie przestrzeganiem powyższego 

Regulaminu. 

DZIĘKUJEMY ZA SKORZYSTANIE Z NASZYCH 

USŁUG I ŻYCZYMY SZEROKIEJ DROGI 


