Regulamin
korzystania ze stacji ładowania samochodów elektrycznych
na terenie parkingu hotelu Holiday Inn Warszawa-Józefów
§1
1.

2.

3.

4.

5.

Niniejszy regulamin („Regulamin”) reguluje zasady korzystania ze stacji ładowania samochodów
elektrycznych na terenie parkingu hotelu Holiday Inn Warszawa Józefów w Józefowie przy ul.
Telimeny 1 („Parking”).
Regulamin został ustanowiony przez Zarząd spółki Aquila Hotele Sp. z o.o., która jest operatorem
hotelu Holiday Inn Warszawa Józefów w Józefowie przy ul. Telimeny 1 („Zarządca”). Regulamin
może być w każdym czasie zmieniony.
Na terenie Parkingu znajdują się trzy (3) oznakowane stacje ładowania samochodów
elektrycznych, każde obejmujące infrastrukturę techniczną oraz wydzielone miejsce parkingowe
przeznaczone na ustawienie samochodu, przy czym dwie (2) z nich są przeznaczone dla
elektrycznych samochodów osobowych marki Tesla, a jedna (1) dla elektrycznych samochodów
osobowych pozostałych marek („Stacje ładowania”).
Regulamin obowiązuje wszystkie osoby korzystające ze Stacji ładowania. Osoby i samochody,
które naruszają postanowienia Regulaminu mogą zostać usunięte przez Zarządcę ze Stacji
ładowania.
Każda osoba kierująca samochodem poprzez wjazd na teren Stacji ładowania wyraża zgodę na
postanowienia Regulaminu, zobowiązuje się do ich przestrzegania i ponosi odpowiedzialność
wobec Zarządcy za stosowanie się do Regulaminu.
§2

1.
2.

3.

4.

Korzystanie ze Stacji ładowania jest dopuszczalne przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia.
Stacje ładowania są przeznaczone wyłącznie do ładowania elektrycznych samochodów
osobowych t.j. samochodów z napędem elektrycznym i nie mogą być wykorzystywane do
parkowania samochodów lub innych pojazdów.
Korzystanie ze Stacji ładowania jest ogólnie dostępne dla osób korzystających w tym samym czasie
z innych usług Zarządcy. Zarządca może wprowadzić zasady potwierdzania korzystania z innych
usług Zarządcy.
Zarządca może w każdym czasie uniemożliwić korzystanie ze Stacji ładowania osobom, które nie
korzystają w tym samym czasie z innych usług Zarządcy.
§3

Podstawowe zasady korzystania ze Stacji ładowania obejmują:
1. korzystanie ze Stacji ładowania wyłącznie w trakcie ładowania samochodu,
2. samodzielne podłączenie wtyczki Stacji ładowania do samochodu przez osobę kierującą danym
samochodem,
3. bezwzględny zakaz korzystania ze Stacji ładowania przez:

4.
5.
6.
7.

1) samochody przewożące materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz
inne podobne materiały i substancje mogące stworzyć zagrożenie dla osób i mienia,
2) samochody pełniące funkcje obwoźnych sklepów, jeśli ich celem byłoby prowadzenie
działalności handlowej na Parkingu,
3) samochody wyłącznie o napędzie spalinowym.
zakaz pozostawiania zwierząt w samochodzie na terenie Stacji ładowania,
ustawienie samochodu na terenie Stacji ładowania, unieruchomienie go, wyłączenie silnika i
świateł, zamknięcie okien, drzwi oraz bagażnika,
samodzielne zabezpieczenie samochodu przed kradzieżą lub włamaniem przez osobę kierującą
danym pojazdem,
pozostawienie wtyczki Stacji ładowania po zakończeniu ładowania w miejscu do tego
przeznaczonym.
§4

1.
2.

Zabroniona jest jakakolwiek ingerencja w infrastrukturę techniczną Stacji ładowania.
O wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Stacji ładowania, jak również w razie
wątpliwości co do sposobu korzystania ze Stacji ładowania, należy niezwłocznie powiadomić
recepcję hotelu Holiday Inn Warszawa Józefów.
§5

Zarządca nie ponosi odpowiedzialności:
1. za skutki korzystania ze Stacji ładowania niezgodnie z przeznaczeniem lub Regulaminem,
2. za jakiekolwiek przerwy w funkcjonowaniu Stacji ładowania; każda ze Stacji ładowania może
być w każdym czasie, czasowo lub stale, wyłączona z eksploatacji,
3. za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej, kradzieży (włamania, rozboju
itp.), zniszczenia lub uszkodzenia samochodów znajdujących się na terenie Stacji ładowania,
jak również rzeczy w nich pozostawionych lub stanowiących ich wyposażenie;
4. za skutki działania osób trzecich.
§6
1.

2.

3.

W przypadku naruszenia przez użytkownika postanowień Regulaminu Zarządca może zastosować
środki niezbędne dla przywrócenia stanu zgodnego z Regulaminem, w tym również poprzez
usunięcie samochodu ze Stacji ładowania, bądź zastosowania blokady mechanicznej samochodu.
W przypadkach określonych w ust. 1 użytkownik samochodu zobowiązany jest do pokrycia
kosztów związanych z usunięciem samochodu ze Stacji ładowania oraz jego zabezpieczeniem i
przechowaniem do czasu odbioru samochodu przez użytkownika poprzez wniesienie opłaty w
wysokości 500 zł.
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez pojazd lub powstałe
w związku z korzystaniem ze Stacji ładowania.

Regulation
of use of the electric vehicle charging station
located in the Holiday Inn Warszawa-Józefów hotel’s car park
§1
1. This regulation (“Regulation”) regulates the rules of use of the electric vehicle charging station in
the car park of the Holiday Inn Warszawa Józefów hotel in Józefów located at 1 Telimeny Street
("Car park").
2. This Regulation has been issued by the Management Board of Aquila Hotele Sp. z o.o., which is
the operator of the Holiday Inn Warszawa Józefów hotel in Józefów at 1 Telimeny Street
("Manager"). The Regulation may be amended at any time.
3. There are three (3) marked electric vehicles charging stations the Car park. Each of them has
technical infrastructure and dedicated parking space to park a car, however two (2) of them are
designated for Tesla electric cars and one (1) for electric cars of other brands ("Charging
stations").
4. This Regulation shall apply to all persons using the Charging stations. Persons and cars that violate
the provisions hereof may be removed by the Manager from the Charging station.
5. By entering the Charging station every driver agrees to the provisions of this Regulation,
undertakes to comply with them and shall be liable towards the Manager for compliance with this
Regulation.
§2
1. The Charging stations are allowed to be used 24 hours a day, 7 days a week.
2. The Charging stations are intended exclusively for charging electric vehicles, i.e. cars with an
electric engine, and cannot be used to park cars or other vehicles.
3. Using the Charging station is generally available to persons who at the same time are using other
services provided by the Manager. The Manager may introduce the rules for confirming the use
of other Manager’s services.
4. The Manager may at any time prevent the persons, who are not using other Manager’s services
at the same time, from using the Charging stations.
§3
The basic rules of using the Charging stations are:
1. the Charging stations shall be used only while charging a car,
2. the Charging station’s plug shall be connected to a car by the person driving a particular car,
3. the Charging stations are strictly prohibited to be used by:
1) cars carrying flammable, corrosive, explosive and other similar materials and substances
that could cause a threat to persons and property,
2) vehicles designated for mobile shops, if their purpose is to carry out the business activity
on the Car park,

4.
5.
6.
7.

3) cars having only internal-combustion engine.
leaving animals in the car at the Charging stations is prohibited,
placing the car on the Charging station, immobilizing it, turning off the engine and lights,
closing windows, doors and trunk,
person driving a given vehicle shall secure it from theft or burglary,
the Charging station plug shall be left at the designated place after completion of the
charging.
§4

1. Any interference with the technical infrastructure of the Charging stations is prohibited.
2. The reception of the Holiday Inn Warszawa Józefów hotel shall be forthwith notified of any
inaccuracies in the operation of the Charging stations as well as in case of any doubts regarding
how to use the Charging stations.
§5
The Manager shall not be liable for:
1. the consequences of using the Charging stations contrary to their purpose or this Regulation;
2. any interruption in the operation of the Charging stations; each Charging station may be at any
time, temporarily or permanently, out of service;
3. any damages resulting from force majeure, theft (burglary, robbery, etc.), damages to or
destruction of the vehicles located in the Charging station, as well as for any items left inside
the vehicles or constituting their equipment;
4. the consequences of the third parties’ actions.
§6
1. Should the user violates the provisions hereof, the Manager may take the necessary measures to
restore the compliance with this Regulation, including removing a car from the Charging station
or using a car parking lock.
2. In cases referred to in sec. 1, the driver shall be obliged pay a fee in the amount of PLN 500 in
order to cover the cost of removing the car from the Charging station and securing and storing it
until its collection by the driver.
3. Driver shall be liable for any damages caused by the vehicle or arising from the use of the Charging
station.

