PARKOVISKO PRE BICYKLE

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK
1. Používateľ parkoviska pre bicykle (ďalej iba „parkovisko“), musí byť držiteľom dopravnej karty Slovak
Lines.
2. Parkovisko je bezplatné a určené pravidelným cestujúcim dopravnými prostriedkami Slovak Lines na
krátkodobé (max. 24 hod) uskladnenie výhradne pre bicykle.
3. Dopravnú kartu Slovak Lines, a.s. (ďalej len DK SL) si používateľ, ak doposiaľ nie je držiteľom DK SL, môže
zakúpiť na pokladni č.1 a č.2 na autobusovej stanici Mlynské nivy (ďalej iba „ASMN“).
4. Pred prvým použitím DK SL za účelom otvorenia brány parkoviska si používateľ zabezpečí na svojej DK SL
povolenie vstupu na parkovisko autorizáciou na pokladni č.1 a č.2 na ASMN.
5. Používateľ si otvorí bránu parkoviska priložením DK SL na čítačku kariet.
6. Odkladanie bicyklov na parkovisko je na vlastnú zodpovednosť používateľov. Zriaďovateľ parkoviska
nezodpovedá za prípadné odcudzenie alebo poškodenie bicykla.
7. Bicykle musia byť odkladané do stojanov na to určených a uzamknuté vlastným zámkom.
8. Používateľ smie využiť parkovisko iba na dobu nevyhnutne potrebnú v súvislosti s prepravou dopravnými
prostriedkami Slovak Lines.
9. Každý používateľ je povinný udržiavať poriadok a čistotu v priestore parkoviska a v jeho bezprostrednom
okolí.
10.Po odchode z priestorov je používateľ povinný bránu parkoviska vždy zatvoriť.
11.V prípade podozrenia zneužitia, straty DK SL alebo nepovoleného vniknutia cudzích osôb do parkoviska, je
každý používateľ o tejto skutočnosti povinný informovať SBS na tel.č. 0905 486937.
12.Prevádzka parkoviska je nepretržitá. V prípade porušenia Prevádzkového poriadku budú
voči
používateľovi vyvodené dôsledky – deaktivácia DK SL, odstránenie bicykla či iného zariadenia
umiestneného na parkovisku, a pod., na náklady majiteľa.
13.V prípade straty, poškodenia DK SL je používateľ povinný toto bezodkladne oznámiť v pokladni č. 1 a č. 2
na ASMN za účelom zablokovania DK SL a zamedzenia zneužitia tejto DK SL.
14.V prípade poruchy otvárania brány kontaktujte vo vlastnom záujme službu SBS na tel .č. – 0905 486937
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