Regulamin korzystania z bezdotykowej myjni
samochodowej yello Kärcher w Przemyślu.
1. Myjnia otwarta jest w godzinach pracy stacji paliw „EREM” zlokalizowanej przy ul. Jasińskiego 13. tj.:
- Pn - pt 6:00 – 21:00
- So. 6:00 – 20:00
- Nd. 8:00 – 19:00
- Święta 8:00 – 17:00
2. Myjnia znajduje się pod stałym dozorem kamer w trosce o bezpieczeństwo.
3. Na terenie myjni obowiązują zasady ruchu drogowego wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów.
4. Na terenie całego obiektu obowiązuje ograniczenie prędkości do 5 km/h.
5. Na terenie całego obiektu należy zachować szczególną ostrożność ( Zgodnie z art. 2 pkt 22 p.r.d.) podczas wjazdu i wyjazdu
ze stanowisk myjni ,szczególnie w okresie zimowym . Z uwagi na utrzymującą się wilgoć mogą tu występować miejscowe oblodzenia.
6. Myjnia świadczy usługi dla wszystkich typów pojazdów o masie całkowitej do 3,5 tony i nie przekraczających wysokości 2,7 m i 3,3
dla stanowiska BUS
7. Dla samochodów wyższych (typu bus) przeznaczone jest oznaczone , widocznie większe stanowisko, specjalnie przystosowane
do tego typu pojazdów.
8. Płatności za usługi samoobsługowe myjni dokonuje się poprzez wrzucenie odpowiedniej ilości monet do panelu sterującego.
Urządzenie nie wydaje reszty.
9. Nominały przyjmowanych przez urządzenia monet to 2 zł, 5 zł.
10. Wszelkie płatności, lub ich próby ,walutami innymi niż PLN ,będą zgłaszane odpowiednim organom ścigania.
11. Faktury VAT na wszystkie nasze usługi , wystawiane są na życzenie klienta w godzinach pracy obsługi stacji paliw.
12. Istnieje techniczna możliwość wymiany banknotów na bilon na stacji paliw „EREM”.
13. Przed rozpoczęciem usługi mycia Klient zobowiązany jest wyłączyć silnik pojazdu, włączyć bieg lub/i zaciągnąć hamulec ręczny
oraz zamknąć okna w samochodzie
14. Klienci zobowiązani są do przestrzegania szczegółowych instrukcji obsługi myjni, które znajdują się przy panelu płatniczym
na każdym stanowisku.
15. W szczególności jest zabronione:
a.mycie szczotką bez zastosowania programu myjącego
b.jednoczesnego użytkowania w tym samym czasie pistoletu i szczotki
c.mycie ręczne pojazdów, a także ich silników
d.stosowanie własnych środków i narzędzi myjących
e.blokowanie stanowiska np. poprzez wycieranie samochodu na stanowisku
f.mycie przestrzeni ładunkowych i zbiorników zawierających substancje pyliste, ropopochodne, łatwopalne, drażniące lub
szkodliwe dla środowiska,
g.wlewania olejów lub innych płynów do kratek ściekowych
h.odkładanie pistoletu lub szczotki na podłoże – każde z narzędzi posiada stojak do tego przeznaczony
i.kierowanie strumienia wody na ludzi i zwierzęta.
16. W przypadku nie zastosowania się do regulacji zawartej w pkt. 13,14,15 myjnia nie odpowiada za powstałe szkody.
17. Najlepszy efekt mycia uzyskuje się przy skorzystaniu ze wszystkich programów mycia zgodnie z instrukcją.
18. Myjnia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku mycia wysokim ciśnieniem pojazdu z ukrytymi wadami
karoserii czy lakieru
lub niezachowania bezpiecznej odległości lancy od mytej powierzchni, zawartej w instrukcji obsługi.
19. Myjnia nie dopowiada za zniszczenie części, które nie są przystosowane do mycia ciśnieniowego oraz elementów luźnych,
źle polakierowanych, skorodowanych.
Części takie Klient powinien zdemontować przed myciem lub zabezpieczyć w inny sposób.
20. Myjnia nie dopowiada także za uszkodzenia spowodowane zamarzaniem wody
21. Myjnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki niedomkniętych okien, drzwi lub dachu pojazdu podczas jego mycia.
22. Myjnia nie odpowiada za szkodę powstałą na terenie myjni, przed i po wykonaniu usługi mycia.
23. Na terenie myjni istnieje zakaz parkowania oraz blokowania wjazdu do myjni.
24. W celu uniknięcia blokowania wjazdu na myjnie, klienci zobowiązani są do podjazdu pojazdem bezpośrednio pod wybrane
stanowisko.
25. Miejsca parkingowe są przeznaczone tylko i wyłącznie dla klientów.
26. Dopuszczalny jest przestój myjni w celach serwisowych lub awarii bez wcześniejszej informacji.
27. Wjazd na myjnię i korzystanie z myjni jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
28. Wszelkie informacje na temat oferty myjni i aktualnych promocji znajdują się na stronie www.erem.pl zakładka ''automyjnia''.
29. Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować do obsługi stacji paliw „EREM”.
30. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 11.02.2011r.

INFORMACJA DLA KLIENTA
1. CHCĄC KORZYSTAĆ Z MYJNI DOKONAJ ZAPŁATY WRZUCAJĄC DO WRZUTNIKA MYJNI MONETĘ 2 ZŁ LUB 5 ZŁ.
2. ABY OTRZYMAĆ FV DOKONAJ ZAKUPU ŻETONU DO MYJNI O WARTOŚCI 2 ZŁ LUB 10 ZŁ. NA STACJI PALIW „EREM”
W PRZEMYŚLU.
3. JEŻELI PODCZAS MYCIA WRZUCONE ZOSTANĄ DALSZE MONETY LUB ŻETONY TO ZOSTANĄ ONE ZAREJESTROWANE
I DODANE DO AKTUALNEGO CZASU MYCIA.
4. PODCZAS PRACY URZĄDZENIA NA STANOWISKU MOŻE PRZEBYWAĆ TYLKO OSOBA MYJĄCA
5. W PROCESIE MYCIA UŻYWANA JEST WODA O TEMPERATURZE OK 50°C
6. PRZY PRACY LANCĄ UWAŻAJ NA MOŻLIWOŚĆ PODERWANIA JEJ PRZEZ CIŚNIENIE WODY.
7. UŻYWANIE SZCZOTKI DO NAKŁADANIA PIANY , DOZWOLONE TYLKO PRZY WYBORZE PROGRAMU 2.
8. ZABRANIA SIĘ UŻYWANIA SZCZOTKI DO MYCIA FELG NADKOLI ORAZ SILNIKA.
9. ZABRANIA SIĘ UŻYWANIA NIECZYNNEGO STANOWISKA .
10. WODA W UKŁADZIE MYJNI JEST NIEZDATNA DO PICIA

1 PLN ODPOWIEDNIK 100 IMPULSÓW
CZAS POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW ODPOWIADA 100 IMPULSOM

PROGRAM

CENA

CZAS

1

1 PLN=100 IMPULSÓW

55 SEK.

2

1 PLN=100 IMPULSÓW

80 SEK.

3

1 PLN=100 IMPULSÓW

60 SEK.

4

1 PLN=100 IMPULSÓW

55 SEK.

STOP

1 PLN=100 IMPULSÓW

108 SEK.

