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REGULAMIN
WALIDACJI JEDNORAZOWYCH BILETÓW PARKINGOWYCH
PODZIEMNEGO PARKINGU CENTRUM HANDLOWEGO ZŁOTE TARASY
DLA KLIENTÓW MULTIKNA W CENTRUM HANDLOWYM ZŁOTE TARASY
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WALIDACJA –potwierdzenie w systemie parkingowym prawa do zmniejszenia lub wyzerowania opłaty za parkowanie na terenie
podziemnego parkingu Centrum Handlowego Złote Tarasy
PARKING – ogólnie dostępne miejsca parkingowe znajdujące się na terenie parkingu podziemnego Centrum Handlowego Złote
Tarasy zlokalizowanego przy ul. Złotej 59 w Warszawie
KLIENT PARKINGU – każdy użytkownik PARKINGU legitymujący się aktualnym biletem jednorazowym stwierdzającym prawo do
parkowania na PARKINGU
KLIENT KINA – osoba posiadająca ważny bilet z repertuaru Multikina tylko do kina Multikino zlokalizowanego w Centrum
Handlowym Złote Tarasy przy ul. Złotej 59 w Warszawie wraz z potwierdzeniem dokonania zakupu
DZIEŃ SEANSU FILMOWEGO – dzień i godzina oznaczona na bilecie kinowym
Multikino umożliwia KLIENTOM KINA, będącym jednocześnie KLIENTAMI PARKINGU skorzystanie z WALIDACJI na zasadach i
warunkach określonych poniżej:
a – WALIDACJI podlegają tylko bilety parkingowe jednorazowe
b – WALIDACJA uprawnia do jednorazowego w DNIU SEANSU FILMOWEGO bezpłatnego korzystania z ogólnie dostępnych miejsc
parkingowych na PARKINGU maksymalnie do 4 godzin dziennie licząc od momentu wjazdu na teren PARKINGU
c – WALIDACJA przyznawana jest w kasie kina
d – WALIDACJA przyznawana będzie KLIENTOM KINA tylko na podstawie ważnych, płatnych biletów do kina Multikino
zlokalizowanego tylko w Centrum Handlowym Złote Tarasy przy ul. Złotej 59 w Warszawie
e – WALIDACJA nie będzie przyznawana KLIENTOM KINA na podstawie zaproszeń, Kart VIP, wygranych biletów w konkursach
oraz biletom spoza repertuaru kinowego kina Multikino zlokalizowanego na terenie Centrum Handlowego Złote Tarasy przy ul.
Złotej 59 w Warszawie, w tym na uroczyste premiery filmowe, filmy z repertuarów odbywających się festiwali, szkoleń i
konferencji w kinie
f – WALIDACJA przyznawana jest jednorazowo w dniu na który dokonano zakupu biletów kinowych „DNIU SEASNU
FILMOWEGO”
g – w przypadku biletów kinowych zakupionych na seanse filmowe odbywające się w dniu następnym WALIDACJA będzie
przyznawana jednorazowo w DNIU SEANSU FILMOWEGO
h – bilety kinowe na podstawie których dokonano WALIDACJI jednorazowych biletów parkingowych zostaną oznaczone w kasie
kina wraz biletem parkingowym stemplem
i – prawo do przyznania WALIDACJI nie przysługuje na bilety kinowe na podstawie których przyznano już WALIDACJĘ a które
zostały oznaczone w kasie kina stemplem
j – w celu realizacji WALIDACJI należy udać się do automatycznych kas parkingowych zlokalizowanych na terenie PARKINGU
również w przypadku parkowania poniżej 4 godzin
k – po realizacji WALIDACJI w automatycznej kasie parkingowej lub dopłaceniu różnicy za czas parkowania powyżej 4 godzin
należy opuścić parking w ciągu 15 minut
l – w celu realizacji WALIDACJI w automatycznej kasie parkingowej jednorazowe bilety parkingowe należy umieszczać w kasie
zgodnie z oznaczeniem na jednorazowym bilecie parkingowym, w przeciwnym razie system nie udzieli zmniejszenia lub
wyzerowania opłaty za parkowanie
m – WALIDACJA jednorazowego biletu parkingowego zostaje anulowana w przypadku zwrotu biletów do kina na zasadach
określonych w regulaminie kina na podstawie których dokonano walidacji jednorazowego biletu parkingowego
Zwrot biletów kinowych na zasadach określonych w regulaminie kina, na podstawie których dokonano walidacji jednorazowego
biletu parkingowego, będzie możliwy tylko po okazaniu zwalidowanego jednorazowego biletu parkingowego, w celu anulowania
WALIDACJI
Bilety kinowe wraz z biletem parkingowym należy zachować również po zakończeniu seansu filmowego.
Na terenie PARKINGU obowiązuje regulamin parkingu oraz przepisy kodeksu drogowego
W przypadku utraty jednorazowego biletu parkingowego lub zwalidowanego jednorazowego biletu parkingowego, KLIENT
PARKINGU jest zobowiązany do uiszczenia maksymalnej stawki dziennej najmu miejsca parkingowego za każdy dzień postoju
pojazdu na PARKINGU zgodnie z obowiązującym cennikiem i regulaminem PARKINGU
Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem PARKINGU i usług świadczonych na terenie PARKINGU w tym obsługi i uznania
zwolnienia z opłaty należy zgłaszać do niezwłocznie do obsługi PARKINGU
W przypadku braku biletów kinowych na podstawie których dokonano walidacji biletu parkingowego reklamacje nie będą
rozpatrywane
Biuro PARKINGU zlokalizowane jest na terenie PARKINGU wjazd od ulicy Złotej poziom -1 strefa zielona „wiosna”
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