
Regulamin 
Punktu Pielęgnacji Soft99
1. Punkt Pielęgnacji Soft99, zwany dalej Myjnią świadczy usługi w imieniu i na rzecz firmy Nowy Samochód S.A. 
ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-725 Warszawa NIP: 5213670388 zwana dalej Właścicielem.

2. Siedziba Myjni znajduje się na parkingu podziemnym (poziom -1) centrum handlowego Kupiec Poznański, plac 
Wiosny Ludów 2, 61-800 Poznań.

3. Myjnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 21:00, w sobotę od 10:00 do 20:00 oraz 
w niedzielę od 11:00 do 19:00.

4. Myjnia świadczy usługi wszystkich typom pojazdów mechanicznych mogących swobodnie wjechać na teren 
parkingu podziemnego centrum handlowego Kupiec Poznański.

5. Ceny świadczonych usług oraz ich zakres podany jest na cenniku dostępnym na stronie www.myjniasoft99.pl
oraz w siedzibie Myjni. Podane ceny są cenami brutto.

6. Płatność za wykonaną usługę następuje bezpośrednio po jej wykonaniu, w formie gotówkowej lub bezgotówkowej 
w biurze myjni i jest warunkiem przekazania kluczy do pojazdu klientowi.

7. Każdorazowo po dokonaniu usługi pracownik myjni dokonuje oględzin pojazdu na podstawie inspekcji, której 
kopia zostaje przekazywana klientowi w chwili przekazywania kluczy do pojazdu. Za inne niż uwzględnione na 
inspekcji uszkodzenia pojazdu Myjnia nie odpowiada.

8. Jeżeli pojazd jest w bardzo złym stanie, grożącym uszkodzeniu podczas wykonywania usługi pracownik może 
odmówić jej wykonania.

9. Właściciel ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w związku prowadzoną działalnością w ramach Myjni 
oraz uszkodzeń pojazdów z winy pracowników, poprzez nienależycie wykonaną usługę lub podczas parkowania 
pojazdu po jej wykonaniu lub wjazdu pojazdem do siedziby Myjni.

10. Po odbiorze pojazdu przez klienta, opłaceniu usługi oraz opuszczeniu parkingu reklamacje nie są uwzględniane.

11. Zlecenie pracownikowi wykonania wybranej usługi przez klienta, jest równoznaczne z akceptacją ceny tej 
usługi (zgodnie z obowiązującym cennikiem) oraz akceptacją niniejszego regulaminu.

12. Wszelkie informacje na temat oferty myjni oraz aktualnych promocji znajdują się w siedzibie Myjni.

13. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w samochodzie na czas wykonywania usługi.

14. Foteliki dziecięce w czasie usługi będą demontowane przez pracownika Myjni. Ponowne ich zamontowanie leży 
po stronie klienta.

15. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku mycia wodą pod wysokim ciśnieniem 
(szczególnie miejsc gdzie samochód był szpachlowany, ma uszkodzony lakier, naderwane listwy plastikowe, wkłady 
lusterek, na lakier nałożona jest folia ochronna).

16. Klient ma obowiązek poinformować pracownika o nadmiernie rozgrzanych tarczach hamulcowych w celu uniknięcia 
ich odkształceń. W przeciwnym razie Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody.

17.  Pracownik Myjni upoważniony jest do prowadzeniu pojazdu pozostawionego przez klienta w celu zaparkowania go
po wykonanej usłudze lub wjechaniu nim do siedziby Myjni w celu jej wykonania.

18. Wszelkie szkody powstałe podczas transportowania auta Klienta powierzonego Właścicielowi na myjnię lub z myjni
do lub z siedziby Klienta lub innego miejsca wskazanego przez Klienta, likwidowane będą wg wyboru Klienta na jego 
koszt i ryzyko albo w ramach ubezpieczenia OC lub AC Klienta, z wyjątkiem sytuacji gdy odpowiedzialność ubezpieczyciela
będzie wyłączona z uwagi na wyłączną umyślną winę pracownika/współpracownika Właściciela prowadzącego 
powierzone auto.

18. Zlecenie wykonania usługi oraz transport aut klienta na myjnię lub z myjni do lub z siedziby klienta lub innego miejsca 
wskazanego przez klienta oraz dojazd do siedziby klienta następuje poprzez wypełnienie przez klienta karty zlecenia wg 
wzoru udostępnianego przy zleceniu usługi.

19. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

www.myjniasoft99.pl


