Poznań, 1 lipca 2017

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STREFY KRÓTKIEGO POSTOJU
„KISS&FLY” W PORCIE LOTNICZYM POZNAŃ-ŁAWICA
1.

WARUNKI KORZYSTANIA ZE STREFY KISS&FLY

1.1.

Przed wjazdem do Strefy kiss&fly należy zapoznać się z Regulaminem. Przyjmuje się, że wjeżdżając
do Strefy kiss&fly Użytkownik zaakceptował Regulamin.
1.2. Wjazd na teren Strefy kiss&fly następuje za pobraniem biletu jednorazowego lub przy użyciu karty
abonamentowej.
1.3. Strefa kiss&fly jest strefą krótkiego postoju o statusie niestrzeżonym i niedozorowanym. Strefa
kiss&fly ma umożliwić krótki i do 10 minut darmowy postój w celu odwiezienia lub odbioru
pasażerów do/z terminalu odlotów/przylotów Portu.
1.4. Przebywanie Pojazdu w Strefie powyżej 10 minut wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty
w wysokości wskazanej w Cenniku odpowiednio do czasu przebywania Pojazdu w Strefie kiss&fly.
1.5. Czas przebywania w Strefie kiss&fly liczony jest od momentu pobrania biletu jednorazowego albo
odbicia karty abonamentowej przy wjeździe do momentu odczytania biletu przez terminal
wyjazdowy i wyjazdu ze Strefy kiss&fly lub do momentu przekodowania biletu i wjazdu na jeden
z parkingów określonych symbolami P1, P2, P3, P4, P5.
1.6. W przypadku użycia karty abonamentowej Użytkownik Pojazdu od momentu wjazdu w ciągu
10 minut musi wjechać na przeznaczony dla niego parking. W przeciwnym wypadku zostanie
naliczona opłata zgodnie z Cennikiem Strefy kiss&fly.
1.7. Wjazd do Strefy kiss&fly z uwzględnieniem bezpłatnego czasu 10 minut możliwy jest 4 razy w ciągu
jednej doby (liczonej od godz. 00:00 do godz. 23:59). W przypadku każdego kolejnego wjazdu do
Strefy kiss&fly w ciągu tej samej doby, system parkingowy skraca bezpłatny czas postoju w Strefie
do 7 minut. Po przekroczeniu 7 minut naliczana jest opłata zgodnie z Cennikiem.
1.8. Opłata następuje przed wyjazdem ze Strefy kiss&fly w kasach automatycznych umieszczonych:
w terminalu przylotowym, na parkingu P1, P2, P3, przy wyjeździe z parkingu P5 lub w terminalach
wyjazdowych – środkowy pas głównego wyjazdu z Portu lub terminal wyjazdowy przy centrum
ogrodniczym.
1.9. Opłata za postój w Strefie kiss&fly obowiązuje wszystkich Użytkowników na takich samych
zasadach bez względu czy wjazd do Strefy kiss&fly następuje za pobraniem biletu lub przy użyciu
karty abonamentowej.
1.10. Na terenie Portu zabrania się zatrzymania i postoju Pojazdów w miejscu innym niż wyznaczone
w tym celu oraz postoju Pojazdów bez stosownego zezwolenia.
1.11. Port oraz Operator Strefy kiss&fly nie zapewnia pieczy nad Pojazdem ani jego ochrony.
2.

ORGANIZACJA STREFY KISS&FLY

2.1.

Użytkownik może zatrzymać Pojazd wyłącznie na wyznaczonym liniami poziomymi miejscu
postojowym, za wyjątkiem miejsc zarezerwowanych dla określonych użytkowników i odpowiednio
oznakowanych.
Opłaty za przebywanie w Strefie kiss&fly można dokonać w kasach automatycznych (gotówką lub
za pomocą karty płatniczej), w terminalach wyjazdowych (tylko za pomocą kart płatniczych) lub
w BOP (gotówką lub za pomocą karty płatniczej).
Po wniesieniu opłaty w kasie automatycznej Użytkownik Pojazdu ma 15 minut na wyjazd ze Strefy
kiss&fly. W przypadku przekroczenia czasu 15 minut, naliczana jest opłata zgodnie z Cennikiem.
System parkingowy rejestruje numer tablicy rejestracyjnej Pojazdu i wiąże go z pobranym biletem
jednorazowym lub kartą abonamentową. Możliwy jest wyjazd tylko tego Pojazdu, który wjechał na
konkretny bilet jednorazowy/kartę abonamentową.
Na terenie Strefy kiss&fly obowiązują przepisy ustawy – Prawo o ruchu drogowym, z zastrzeżeniem

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

postanowień punktu 5 poniżej.
3.

POZOSTAŁE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA STREFY KISS&FLY

Korzystający ze Strefy kiss&fly zobowiązany jest:
a)

f)
g)
h)

Na żądanie obsługi Strefy kiss&fly /parkingów: okazania biletu jednorazowego/karty
abonamentowej w tym w chwili wjazdu/wyjazdu do/z Strefy kiss&fly,
Przestrzegania przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym, w tym znaków drogowych, znaków
pionowych i poziomych oraz oznaczonych kierunków ruchu,
Postoju Pojazdu tylko na wyznaczonych miejscach,
Zabezpieczenia Pojazdu oraz pozostawionych w nim rzeczy ruchomych, w tym poprzez
zastosowanie posiadanych systemów zabezpieczeń, przed kradzieżą, utratą lub zniszczeniem oraz
przed dostaniem się do wnętrza Pojazdu osób niepowołanych,
Nie pozostawiania w Pojeździe przedmiotów nie będących jego wyposażeniem fabrycznym, które
mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa Portu i jego Użytkowników,
Nie zaśmiecania terenu Strefy kiss&fly/parkingów,
Nie dokonywania mycia lub napraw Pojazdu na miejscach postojowych,
Stosowania się do poleceń obsługi Strefy kiss&fly/parkingów.

4.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

4.1.

Obsługa Strefy kiss&fly ma prawo odmówić zezwolenia na wjazd lub wyjazd ze Strefy kiss&fly,
a także na wjazd ze strefy na jeden z parkingów oznaczonych jako P1, P2, P3, P4, P5.
Użytkownik Pojazdu jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia obsługi Strefy
kiss&fly o zgubieniu biletu jednorazowego.
Opłata za zagubiony bilet parkingowy w przypadku, gdy na podstawie danych z systemu
parkingowego nie można ustalić rzeczywistego czasu parkowania wynosi 100PLN.
Opłata za zagubiony bilet parkingowy w przypadku, gdy na podstawie danych z systemu
parkingowego można ustalić rzeczywisty czas parkowania wynosi 25PLN plus opłata za postój
w Strefie kiss&fly lub na parkingu.
W przypadku opuszczenia Strefy kiss&fly bez dokonania należnej płatności lub podejmowania
innych działań mających na celu uniknięcia opłaty należnych kwot, może zostać naliczona
dodatkowa opłata porządkowa w wysokości 300PLN.
Osoba posiadająca bilet jednorazowy lub kartę abonamentową przypisaną do Pojazdu jest uznawana
przez obsługę Strefy kiss&fly jako upoważniona do wjazdu na teren Strefy kiss&fly, kierowania
Pojazdem na terenie Strefy kiss&fly oraz wyjazdu ze Strefy kiss&fly. Obsługa Strefy kiss&fly może
zażądać okazania dokumentu uprawniającego do kierowania Pojazdem.
Użytkownik Strefy kiss&fly odpowiada za wszystkie szkody spowodowane przez niego samego,
jego pracowników, zleceniobiorców lub osoby mu towarzyszące.
Wszelkie szkody komunikacyjne powstałe na terenie Strefy kiss&fly likwidowane są w ramach
obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy szkody.
Port oraz Operator Strefy kiss&fly i parkingów nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu
kradzieży, utraty lub zniszczenia pojazdu, jak i rzeczy pozostawionych w Pojeździe. Powyższe
ograniczenie nie dotyczy szkód wyrządzonych przez Port lub Operatora.
Port oraz Operator nie odpowiadają za skutki wynikające z działania siły wyższej oraz
nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
Port oraz Operator nie odpowiadają za szkody powstałe z winy innych użytkowników parkingu bądź
osób trzecich.
W przypadku stwierdzenia zaistniałej szkody, roszczenia będą rozpatrywane tylko w przypadku
zgłoszenia ich Operatorowi przed wyjazdem ze Strefy kiss&fly lub danego parkingu.
W sprawach dotyczących szkód na terenie Strefy kiss&fly prosimy o kontakt z Operatorem w BOP
na piśmie lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na podany adres w danych kontaktowych
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dostępnych pod adresem http://www.airport-poznan.com.pl.
4.14. Wszelkie reklamacje odnośnie działania Strefy kiss&fly należy zgłaszać Operatorowi w BOP na
piśmie lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na podany adres w danych kontaktowych
dostępnych pod adresem http://www.airport-poznan.com.pl.
4.15. W przypadku pozostawienia Pojazdu poza wyznaczonymi miejscami, zablokowania ruchu na
terenie Strefy kiss&fly, czy nieprzestrzegania innych obowiązków użytkownika, Operator ma prawo
usunąć Pojazd na koszt jego właściciela.
4.16. W przypadku opuszczenia Strefy kiss&fly bez dokonania należnej płatności lub podejmowania
innych działań mających na celu uniknięcia opłaty należnych kwot, Pojazd może nie zostać
wpuszczony do Strefy kiss&fly ani na parkingi do czasu uregulowania zaległych opłat.
4.17. Operator dokonuje usunięcia Pojazdu ze Strefy kiss&fly poprzez jego odholowanie na inny parking
Operatora lub Portu i obciąża Użytkownika kosztami holowania Pojazdu oraz opłatą za każdy dzień
postoju Pojazdu, zgodnie z Cennikiem.
4.18. Odholowany Pojazd może zostać wydany wyłącznie za zgodą dyspozytora parkingu, po dokonaniu
następujących czynności:
a)
opłaceniu naliczonej opłaty za odholowanie i przechowywanie Pojazdu,
b)
okazaniu dowodu rejestracyjnego pojazdu i jego weryfikacji przez pracownika parkingu,
c)
podpisaniu przez osobę odbierającą Pojazd oświadczenia o jego odebraniu.
5.

PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

5.1.
5.2.

Na terenie Strefy kiss&fly dozwolona prędkość pojazdów wynosi 10 km/h.
Na terenie Strefy kiss&fly bezwzględnie zabronione jest:
a)
palenie i używanie otwartego ognia,
b)
magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie,
c)
tankowanie paliwa,
d)
nieuzasadnione pozostawienie Pojazdu z pracującym silnikiem,
e)
postój lub parkowanie Pojazdów z nieszczelnymi: przewodem paliwowym, miską olejową,
układem LPG,
f)
przebywanie osób nieupoważnionych
5.3. Na miejscach wyznaczonych do krótkiego postoju, drogach wewnętrznych oraz drogach wjazdowych
i wyjazdowych zabronione jest naprawianie, mycie, odkurzanie pojazdów, wymiana płynów, paliwa
lub oleju jak również zanieczyszczenie Strefy kiss&fly w jakikolwiek inny sposób.
6.

DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

Port – Port Lotniczy Poznań-Ławica sp. z o.o. będący właścicielem nieruchomości, na której
zlokalizowana jest Strefa kiss&fly oraz parkingi.
Strefa kiss&fly – strefa P0 wewnętrznego układu komunikacyjnego zlokalizowanego na terenie
Portu.
Operator – operator zarządzający parkingami i Strefą kiss&fly na terenie Portu.
Użytkownik – osoba korzystająca ze Strefy kiss&fly.
BOP (Biuro Obsługi Parkingu) – budka parkingowa, w której znajduje się obsługa parkingu.
Pojazd – samochód, motocykl, autobus, bądź inny dopuszczony do ruchu pojazd korzystający
z układu komunikacyjnego.
Cennik – cennik zawierający opłaty za korzystanie ze Strefy kiss&fly dostępny pod adresem
http://www.airport-poznan.com.pl.

