Regulament Parcare PARKLAKE
PREAMBUL
Prezentul regulament stabilește normele generale ce trebuie respectate de către toți utilizatorii spațiului de
parcare (denumit în continuare "Parcare" sau ”Spațiu de parcare") care deserveste centrul comercial ParkLake
situat in București, Bvd. Liviu Rebreanu, nr. 4, Sector 3 (denumit în continuare "Centrul Comercial ParkLake" sau
"Centru comercial").
Centrul Comercial ParkLake, inclusiv Parcarea acestuia, reprezintă proprietate privată, deţinută de ParkLake
Shopping SA ("Proprietarul"). Periodic, Proprietarul va decide asupra entității care va gestiona Parcarea, entitate
denumită în continuare „Administrator".
În sensul prezentului Regulament, un Utilizator se definește ca fiind orice conducător de autovehicul precum și
însoțitorii acestuia, care utilizează Parcareaşi oricare dintre componentele acesteia.
În cazul în care, potrivit prezentului Regulament, Administratorului îi sunt acordate sau recunoscute drepturile sau
obligațiile față de oricare dintre Utilizatori, se va interpreta că referința se face la Proprietarul Centrului Comercial
şi la Administrator, ca împuternicit al acestuia, prin urmare, în absența unui Administrator desemnat de Proprietar,
orice referință, făcută în cele ce urmează, la un astfel de Administrator trebuie înțeleasă ca fiind o referință la
Proprietar, care la momentul întocmirii prezentului Regulament a încredințat gestionarea Parcării catre societatea
Sierra Romania Shopping Centres Services SRL.
Parcarea este formată din trei niveluri subterane şi este destinată exclusiv autovehiculelor ușoare si motocicletelor
simple sau cu ataș.

ARTICOLUL 1 - CARACTERUL OBLIGATORIU AL REGULAMENTULUI
Prezentul Regulament este obligatoriu pentru toți Utilizatorii Parcarii. Accesul și circulația autovehiculelor în
Parcare se face doar în condițiile respectării prezentului Regulament și a legislației rutiere.
Prin intrarea în Parcare, Utilizatorul acceptă implicit prezentul Regulament, inclusiv dispozițiile articolului 6 cu
privire la consecințele/urmările comportamentului abuziv.
Prezentul Regulament se afișază la intrările în Parcare şi, de asemenea, este disponibil pentru consultare la
Dispeceratul Parcarii, Servicii Clienți, situat la nivelul -1 al Parcarii (culoare Rosu, J 01), precum şi la Biroul de
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Informații situat la parterul Centrului Comercial. Prezentul Regulament este de asemenea publicat și pe pagina
oficială a Centrului Comercial, respectiv https://www.parklake.ro/.
ARTICOLUL 2 - PRINCIPII DE FUNCŢIONARE ALE SPAȚIULUI DE PARCARE
2.1- Parcarea este destinată exclusiv Utilizatorilor, accesul şi circulația în Parcare fiind interzise persoanelor care nu
utilizează un autovehicul.
2.2- Accesul persoanelor
Accesul persoanelor în Parcare se face obligatoriu prin intrările (căile de acces) existente, marcate şi semnalizate
în acest scop, totalizând un număr de 13 căi acces dispuse pe nivelurile -1, -2 şi - 3 al Centrului Comercial.
2.3- Accesul autovehiculelor
Accesul autovehiculelor în Parcare se face obligatoriu prin cele trei rampe de intrare, din Bvd. Liviu Rebreanu, nr.
4, marcate şi semnalizate în acest scop.
2.4- Bariere la intrarea în Spațiul de Parcare
Pentru accesul autovehiculelor în Parcare, respectiv pentru ridicarea barierelor amplasate pe rampele de intrare,
Utilizatorii trebuie să preia tichetul de acces de la unul dintre dispozitivele de acces montate la intrările în Parcare,
pe partea stângă a conducătorului auto. Tichetul va avea înregistrate data şi ora intrării, precum şi numărul de
înmatriculare al autovehiculului sau, după caz, un identificator unic al acestuia.
2.5- Carduri de parcare
Posesorii de carduri de acces in Parcare trebuie să valideze la intrarea şi ieșirea din Parcare, prin introducerea
acestora în dispozitivele de acces sau prin validarea cardurilor RFID disponibile abonaților.
2.6- Plata
Plata sumei corespunzătoare duratei de stationare în Parcare, în cuantumul calculat conform Art.4 din prezentul,
se va face prin validarea tichetului de parcare preluat la intrarea în Parcare, înainte de ieșirea autovehiculului din
Parcare, la unul dintre automatele de plata situate la nivelurile -1 -2 şi -3, in zonele (căile) de acces spre si dinspre
Centrul Comercial. Plata la automatele de plata se poate face atat in monede in valoare de 50 bani cat si in bancnote
avand valoare de 1 RON; 5 RON; 10 RON.
De asemenea, plata se poate efectua si la automatele de plata care sunt dotate cu sisteme de plata POS sau la
Dispeceratul Parcarii / Serviciu Clienti aflat la nivel -1, culoare ROSU, J01.
2.7- Ieșirea din Parcare
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Iesirea autovehiculelor din Parcare se face obligatoriu prin cele doua rampe de iesire, din Bvd. Liviu Rebreanu, nr.
4, marcate şi semnalizate în acest scop.
După efectuarea plății, pentru ieșirea din Parcare, Utilizatorul beneficiaza de un interval de timp de 15 minute. În
cazul în care acest interval de timp este depasit, va plăti suma corespunzătoare pentru următoarea oră de
staționare finalizată si / sau initiată.
2.8- Dovada platii
După efectuarea plății, tichetul de parcare validat la automatul de plată va indica suma plătită. Aceast tichet trebuie
să păstrat cel puțin până la ieșirea din Parcare. Tichetul de parcare tine loc de bon fiscal, potrivit Art. 2 lit (o) din
OUG 28/ 1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale,
republicată.
2.9- Ridicarea barierei de ieșire
La ieșirea din Parcare, după validarea corespunzătoare a tichetului de parcare, bariera se va ridica automat, prin
recunoașterea numărului de înmatriculare al autovehiculului. În situația în care sistemul nu reușește recunoașterea
numărului de înmatriculare al autovehiculului, Utilizatorul trebuie să introducă tichetul validat/cardul RFID în
dispozitivele care controlează ridicarea barierei. Pentru situatia in care tichetul nu poate fi validat, Utilizatorul va
solicita interventia administatorului parcarii, prin utilizarea interfonului situat în dispozitivul de validare a tichetului
la ieşire.
a) În cazul în care Utilizatorul nu a efectuat plata, pentru a nu ingreuna traficul auto, acesta este obligat sa
elibereze de urgenta banda de ieşire din Parcare şi să acționeze în conformitate cu articolul 2.5 de mai sus.
b) Neprezentarea tichetului validat/ a cardului RFID se tratează potrivit articolului 4.3 din prezentul, fără a
exclude alte proceduri descrise în prezentul Regulament.
2.10- Programul de funcționare
Programul de funcționare este afișat la intrările în Spațiul de Parcare. În intervalul 08h00 - 23h00, toate intrările şi
toate ieșirile din Parcare vor fi deschise pentru Utilizatori. În intervalul 23h00 - 08h00, intrarea şi ieșirea vor fi
limitate la o singură cale de acces/ieşire stabilită de către Administrator, aceasta urmând a fi semnalizată
corespunzător pentru Utilizatori.
In functie de gradul de ocupare a locurilor de parcare sau de alte situatii exceptionale, Administratorul Centrului
Comercial poate restrictiona temporar accesul in incinta Parcarii.
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ARTICOLUL 3 - CIRCULATIA AUTOVEHICULELOR IN INTERIORUL PARCARII
3.1. Parcarea Centrului Comercial are regim de circulatie de drum public, aplicându-se regulile de circulatie
prevazute de Ordonanta de urgenta nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.
3.2- Prevederi speciale:
a) Conducerea autovehiculelor va fi efectuată cu atentie sporita, în conformitate cu semnificaţia panourilor
indicatoare, semnelor de circulație, marcajele rutiere;
b) Înălțimea maximă permisă a autovehiculelor este de 2,10 m;
c) Utilizatorii Parcării au obligatia de a parca autovehiculul pe locurile marcate corespunzator astfel încât să
ocupe un singur loc de parcare, fara a împiedica utilizarea spațiilor de parcare învecinate;
d) Viteza maximă autorizată în parcare este de 5 Km/h, cu excepţia cazurilor indicate în mod diferit;
e) Este interzisă parcarea pe benzile de circulație, pe locurile identificate ca fiind rezervate, sau pe locurile cu
destinație specială;
f)

Sunt interzise folosirea semnalelor sonore/ claxonului;

ARTICOLUL 4 – TARIFE PARCARE
4.1- Stabilirea tarifelor
Tarifele în vigoare, stabilite în conformitate cu prezentul Regulament de catre Administratorul Centrului Comercial,
sunt impuse pentru intervale orare (60 de minute) și sunt afișate la intrările în Parcare, pe căile de acces, in
proximitatea automatelor de plată, la Biroul de Informatii ParkLake situat la parterul Centrului Comercial si la
Dispeceratul Parcarii situat la Nivelul -1 al Parcarii.
Tarifele pot fi oricând modificate de către Administratorul Centrului Comercial, cu informarea Utilizatorilor.
a) Tariful perceput este de 3 RON/ oră TVA inclus, în condițiile menționate la Art. 4.2 de mai jos.
b) Tariful este stabilit pentru intervale de 1 ora și nu este fracționabil, Utilizatorul plătind intervalul sau
intervalele utilizate, chiar dacă acestea nu sunt epuizate.
c) Plata se face în numerar sau cu cardul, la automatele de plată sau la Dispeceratul Parcarii
4.2- Gratuități general aplicabile:
4.2.1. Toți utilizatorii Parcarii beneficiaza de gratuitate pentru primele 2 ore consecutive de parcare
într-o zi calendaristică, cu respectarea următoarelor reguli:
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a) Gratuitatea se aplica exclusiv pentru o singura intrare/ iesire a aceluiasi autovehicul, in aceeasi
zi calendaristica (in intervalul orar 00:00 – 24:00).
b) Incepand cu cea de-a 3-a ora consecutiva de parcare, tariful este de 3 RON/ ora.
c) Cu exceptia situatiilor prevazute la Art. 4.3.1, 4.3.2 si 4.3.3. de mai jos, incepand cu a doua
intrare a aceluiasi autovehicul in Parcare, in aceeasi zi calendaristica, cuprinsa in intervalul orar
00:00 – 24:00, tariful aplicat este de 3 RON/ora incepand cu prima ora de parcare.
4.2.2. Persoanele cu dizabilități beneficiază de parcare gratuită în locurile special amenajate;
a) Validarea gratuitatilor se poate face fie la Dispeceratul Parcarii situat la Nivelul -1 al Parcarii
(culoare ROSU, J 01), fie la Biroul de Informatii situat la parterul Centrului Comercial, prin
prezentarea certificatului de încadrare în grad de handicap.
4.3. Gratuități pentru clienții Carrefour și Cinema City:
4.3.1. În plus față de gratuitatea prevăzută la Art. 4.2 de mai sus, Utilizatorii care fac dovada unui bon fiscal
de cumparaturi in valoare minima de 100 RON (TVA inclus), eliberat in ziua respectiva de catre magazinul
Carrefour din Centrul Comercial, beneficiaza de gratuitate pentru 2 ore consecutive de parcare.
a) Începând cu cea de-a 3-a ora consecutiva de parcare, tariful este de 3 RON/ ora.
b) Validarea tichetului de parcare si obtinerea gratuitatii se poate face la Dispeceratul Parcarii
situat la Nivelul -1 al parcarii (culoare ROSU, J 01), la Biroul de Informatii situat la Parterul
Centrului Comercial sau la spațiul special amenajat al magazinului Carrefour, situata la Nivelul
-2 al Centrului Comercial.
4.3.2. În plus față de gratuitatea prevăzută la Art. 4.2 de mai sus, Utilizatorii care fac dovada unui bon fiscal
de cumparaturi in valoare minima de 150 RON (TVA inclus), eliberat in ziua respectiva de catre magazinul
Carrefour din Centrul Comercial, beneficiaza de gratuitate pentru 3 ore consecutive de parcare.
a) Incepand cu cea de-a 4-a ora consecutiva de parcare, tariful este de 3 RON/ ora.
b) Validarea tichetului de parcare si obtinerea gratuitatii se poate face la Dispeceratul Parcarii
situat la Nivelul -1 al parcarii (culoare ROSU, J 01), la Biroul de Informatii situat la Parterul
Centrului Comercial sau la spațiul special amenajat al magazinului Carrefour, situata la Nivelul
-2 al Centrului Comercial.
4.3.3. În plus față de gratuitatea prevăzută la Art. 4.2 de mai sus, Utilizatorii care achiziționează un bilet la
cinematograf, eliberat de catre Cinema City ParkLake pentru ziua respectiva, beneficiaza de gratuitate
pentru 3 ore consecutive de parcare.
a) Incepand cu cea de-a 4-a ora consecutiva de parcare, tariful este de 3 RON/ ora.
b) Validarea tichetului si obtinerea si obtinerea gratuitatii se poate face la Dispeceratul Parcarii
situat la Nivelul -1 al parcarii (culoare ROSU, J 01), la Biroul de Informatii situat la Parterul
Centrului Comercial sau la spațiul special amenajat al Cinema City ParkLake, situat la Etajul 1
al centrului comercial.
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4.3.4. Gratuitățile prevăzute la Art. 4.3.1, 4.3.2 și 4.3.3 de mai sus nu se pot cumula pe durata unei singure vizite.
În cazul în care mai multe gratuități sunt aplicabile pe durata unei singure vizite, se va aplica gratuitatea cea mai
mare.
4.4- Pierderea, distrugerea sau deteriorarea tichetului de parcare
În caz de pierdere, distrugere sau deteriorare a tichetului de parcare, o copie a acestuia poate fi emisă contra sumei
de 50 RON. Într-o atare situație, utilizatorul are obligatia de a solicita eliberarea unei copii la Dispeceratul parcarii
situat la Nivelul -1 al Parcarii (zona ROSU, J 01). Utilizatorul va plăti preţul de parcare pentru timpul scurs de la data
la care autovehiculul a intrat în Parcare, sau dacă informațiile legate de intrarea autovehiculului nu pot fi
identificate, utilizatorul este obligat la plata tarifului de parcare pentru o stationare de 24 de ore, cu aplicarea
prevederilor Art. 4.2 și 4.3 de mai sus.
ARTICOLUL 5 - UTILIZAREA SPAȚIULUI DE PARCARE
5.1- Spațiul de Parcare este destinat exclusiv parcarii autovehiculelor.
5.2- Următoarele actiuni sunt strict interzise în incinta Parcării Centrului Comercial:
a) Spălarea autovehiculelor și efectuarea de operațiuni de întreținere ale acestora, cu excepţia locurilor
destinate în acest scop (spalatorii auto), cu condiția ca acestea să fie autorizate de către Administrator;
b) Repararea autovehiculelor, cu excepţia situațiilor în care aceasta este indispensabilă pentru evacuarea/
remorcarea autovehiculului din Spațiul de Parcare sau în caz de daune care necesită reparații minore
pentru funcționare și sunt autorizate de catre Administrator. Autovehiculele avariate în interiorul Parcarii
vor fi remorcate/ evacuate pe cheltuiala Utilizatorului;
c) Orice tranzacție, negociere, vânzare, acțiune publicitară, afișare şi distribuire de pliante sau orice altă formă
de publicitate, cu excepția situatiilor în care aceste actiuni sunt organizate sau aprobate de către
Administrator;
d) Utilizarea de către pietoni a rampelor de intrare si iesire sau a cailor de rulare autovehicule, cu excepția
situatiilor în care aceste actiuni sunt organizate sau aprobate de către Administrator;
e) Accesul autovehiculele care au montate sisteme GPL sau autovehicule cu remorcă;
f)

Accesul trotinetelor electrice și al bicicletelor;

g) Locurile de parcare pentru persoanele cu handicap vor fi utilizate numai de autovehiculele care au afișat
cardul-legitimație în conformitate cu Art. 65 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap;
h) Stationarea cu motorul pornit. Dupa efectuarea manevrelor de parcare, Utilizatorii au obligatia de a opri
motoarele autovehiculelor pe intreaga durata a stationarii;
i)

Introducerea în Spațiul de Parcare a substanțelor explozive sau a materialelor inflamabile;
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j)

Depozitarea obiectelor de orice fel in Spațiul de Parcare, cu exceptia deseurilor ce pot fi depuse în coșurile
de gunoi instalate;

k) Fumatul sau orice activitate care poate duce la degajări de fum/ substanțe toxice sau la declanșarea unui
incendiu;
l)

Utilizarea prizelor electrice și, ca regulă generală, a facilităților electrice existente în Parcare, cu excepţia
statiilor electrice de încărcare destinate autovehiculelor electrice.

5.3– Utilizatorii Spațiului de Parcare se angajează:
a) Să nu lase minori nesupravegheați în Parcare sau în autovehiculele parcate;
b) Să nu lase animalele nesupravegheate în Parcare sau în autovehiculele parcate;
c) Să nu folosească Parcarea pentru activități periculoase, ilegale, imorale sau cerșetorie;
d) Să nu organizeze în Spațiul de Parcare niciun fel de adunări politice, evenimente publice, greve, spectacole
sau alte activități comerciale;
e) Să nu campeze în Spațiul de Parcare şi să nu organizeze picnicuri, activități sportive sau alte activități
recreative;
f)

Să nu întreprindă acțiuni care ar putea provoca perturbarea ordinii publice, care ar putea genera daune
sau neplăceri, atât parcării cât şi utilizatorilor acesteia;

g) Să nu depoziteze substanțe periculoase în autovehicule;
h) Să se conformeze prevederilor legislației în vigoare care reglementează circulația pe drumurile publice;
i)

Să se asigure ca autovehiculele sunt incuiate si securizate si să nu lase obiecte de valoare în autovehicule,
Proprietarul și Administratorul nefiind răspunzători în niciun fel pentru siguranța acestora;

ARTICOLUL 6 - COMPORTAMENT ABUZIV
6.1- Tipuri de comportament abuziv al Utilizatorilor în incinta Parcării Centrului Comercial:
a) Parcare abuzivă: Un autovehicul este considerat a fi parcat abuziv în cazul în care staționarea în Parcare se
prelungește pentru o perioadă mai mare de 5 zile calendaristice, fără ca Utilizatorul respectiv să achite
tariful pentru această perioadă;
b) Oprirea sau staționarea autovehiculelor în zonele restricționate ale Parcării (de exemplu: pe drumul de
acces, în zonele de evacuare etc.);
c) Încălcări ale Codului Rutier;
d) Fraudarea sau tentativa de fraudare a plății Parcării;
e) Daunele aduse Parcării sau instalațiilor aferente Parcării;
f)

Încalcarea repetată a prevederilor prezentului Regulament și în special a dispozițiilor Art. 5 de mai sus;
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6.2- Sancțiuni pentru comportament abuziv:
a) Cazurile de comportament abuziv pot fi sancționate de catre Administrator cu restrictionarea accesului în
Parcare a autovehiculului respectiv;
b) Încălcările Codului Rutier pot fi raportate Brigăzii de Poliție Rutieră a Municipiului București;
c) În situațiile în care devine necesar și/ sau obligatoriu din punct de vedere legal, Administratorul va depune
plângere penală, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
6.3- În situațiile în care este possíbil, Utilizatorii de autovehicule vor fi înștiințați cu privire la comportamentul abuziv
printr-o notificare, afișată pe parbrizul autovehiculului, cu informații despre încălcarea comisă și consecințele
acesteia.
ARTICOLUL 7 - ASPECTE PRIVIND SIGURANȚA
7.1- Situații de urgență și alt tip de incidente
În situații de urgență sau în cazul oricărui tip de incident (incendiu, întrerupere a alimentării cu energie electrică,
întrerupere ventilație etc.), Utilizatorii trebuie să respecte și să se supună normelor generale de securitate afișate
în Spațiul de Parcare, precum și directivelor prezentate de către Administrator și/ sau serviciile de securitate/
pompieri.
7.2- Este interzisă oprirea sau staționarea autovehiculelor în zonele restricționate ale Parcării (de exemplu: pe
drumul de acces, în zonele de evacuare etc.).
7.3- Spațiul de Parcare beneficiază de supraveghere video, sistemul fiind destinat exclusiv supravegherii fluxurilor
de trafic, înregistrările nefiind disponibile publicului sau terțelor părți, cu excepția situațiilor expres prevăzute de
lege. Nota de Informare pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în ceea ce privește supravegherea video
CCTV este disponibilă pe site-ul Centrului Comercial – https://www.parklake.ro/ la Biroul de Informații situat la
Parterul Centrului Comercial sau prin transmiterea unei cereri scrise la adresa: București, Sector 3, Bd. Liviu
Rebreanu Nr. 4, Centrul Comercial Parklake, etaj 2.
7.4- Utilizatorii Parcării au obligația să respecte instrucțiunile Administratorului, ale personalului de securitate sau
ale pompierilor, după caz.
7.5- Personalul de securitate al Centrului Comercial nu are atribuții/ obligații în ceea ce privește paza vehiculelor
parcate în Spațiul de Parcare.
ARTICOLUL 8 - RĂSPUNDEREA UTILIZATORULUI
8.1- Principii Generale
a) Utilizarea Parcarii este responsabilitatea exclusivă a Utilizatorilor, în conformitate cu legislația în vigoare;
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b) Utilizatorii în culpă sunt responsabili pentru accidentele și daunele cauzate de neglijență sau orice altă
cauză, inclusiv ca urmare a încălcării prezentului Regulament;
c) În lipsa de stipulație contrară, Administratorul sau Proprietarul nu pot fi ținuți responsabili pentru
consecinţa imediată sau ulterioară, directă sau indirectă, a nerespectării prezentului Regulament al Parcarii
de catre utilizatorii acesteia sau de către terțe persoane care accesează parcarea;
8.2- Notificarea daunelor
Utilizatorii care provoacă daune altor vehicule sau instalațiilor de parcare au obligația să informeze în cel mai scurt
timp Administratorul, prin intermediul personalului de securitate, direct la Dispeceratul Parcarii situat la Nivelul 1, Rosu, J01 sau la Biroul de Informatii situat la parterul Centrului Comercial.
8.3- Blocaje
În cazul blocării accidentale a unui autovehicul pe o banda de circulație în Parcare, Utilizatorul este obligat să ia
toate măsurile pentru eliberarea caii de rulare a autovehiculelor si de a evita riscul de accidente.
8.4- Scutirea de răspundere a Administratorului/ Proprietarului
8.4.1 - Drepturile acordate prin plata tichetului de parcare sunt drepturi de folosință temporară a Parcării și nu
drepturi de a beneficia de garanție sau drepturi de depozit. Spațiul de Parcare funcționează, în scopul răspunderii
civile, ca o extensie a drumurilor publice, sistemul de control al accesului fiind destinat numai măsurării, colectării
și tarifării timpului efectiv de parcare al fiecărui autovehicul.
8.4.2 - Parcarea se face pe răspunderea și riscul Utilizatorilor autovehiculelor.
8.4.3 - Proprietarul și/ sau Administratorul Spațiului de Parcare nu este responsabil pentru furturi de și din
autovehicule sau alte tipuri de infracțiuni, care pot fi comise pe perioada utilizării Parcării.
8.4.4 - Proprietarul și/ sau Administratorul Spațiului de Parcare nu este răspunzător pentru prejudiciile cauzate
persoanelor, animalelor sau obiectelor care se află în parcarea sau pe drumurile de acces, indiferent de daunele
menționate, în caz de încălcare a prezentului Regulament sau în caz de utilizare incorectă a facilităților Spațiului de
Parcare sau comportament abuziv al Utilizatorilor.
8.4.5 - Proprietarul și/ sau Administratorul Spațiului de Parcare nu este responsabil pentru daunele cauzate terțelor
persoane de catre ceilalți Utilizatori.
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ARTICOLUL 9 - RECLAMAȚII
9.1- Reclamațiile, comentariile și sugestiile referitoare la funcționarea Spațiului de Parcare pot fi direcționate, în
scris, către Administrator, în atenția Serviciului Clienți, la adresa de e-mail contact@parklake.ro sau la adresa:
Centrul Comercial ParkLake - Bvd. Liviu Rebreanu 4, Sector 3, București

9.2- Registru de plângeri și sesizări
Reclamațiile pot fi înregistrate și în Registrul de Reclamații al Spațiului de Parcare.
ARTICOLUL 10 - ALTE PREVEDERI
10.1- Pentru toate situațiile care nu sunt reglementate în mod expres în prezentul Regulament, se vor aplica regulile
prevăzute în legislația națională în vigoare.
10.2- Proprietarul și/ sau Administratorul își rezervă dreptul de a modifica oricând prezentul Regulament sau
tarifele de parcare, fara a fi necesară o notificare prealabilă, fiind suficientă informarea Utilizatorilor pe canalele
disponibile.
10.3- Prezentul Regulament și/ sau extrase din acesta vor fi afișate în locuri vizibile în interiorul Parcării și în Centrul
Comercial.
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