
provozní řád
1. V celém areálu platí pravidla silničního provozu (zákon 361/2000 Sb. ve znění

pozdějších předpisů).

2. Plocha areálu mycích boxů a vysavačů je považována za účelovou pozemní
komunikaci s neveřejným přístupem.

3. Vstup a vjezd na plochu je povolen pouze zákazníkůmmycích boxů nebo vysavačů,
případně servisním pracovníkům.

4. Vjezd do areálu je povolen pouze vozidlům do 3,5 t.

5. Provozní doba: Po – Ne 24/7.

6. Chodci jsou povinni chodit po okrajích pojezdových komunikací.

7. Zákazníci mycích boxů a vysavačů jsou povinni dbát opatrnosti při vstupu a pohybu
po areálu a rovněž jsou povinni neohrožovat třetí osoby a/nebo nepoškodit jejich
majetek na ploše.

8. Po ukončení procesu mytí nebo vysávání uvolněte mycí box nebo prostor vysavače
dalšímu zákazníkovi.

9. Provádění jakýchkoli oprav vozidel na ploše není možné.

10. Přísný zákaz mytí motorů a jejich dílů a součástí pod pokutou 50.000 Kč.
V případě porušení tohoto zákazu budou následné náklady za způsobené škody
a jejich odstranění vymáhány.

11. Zákaz mytí interiérů a nákladních prostor vozidel.

12. Zákaz používání vlastní chemie, pěnové houby a jiných prostředků.

13. V případě porušení zákazu může být provoz mycího boxu okamžitě zastaven a to
bez náhrady.

14. Areál mycích boxů je sledován kamerovým systémem se záznamem 24/7.

15. Zákaz skládky a ponechávání odpadu, který nepatří ani do odpadní nadoby pod
pokutou 50.000 Kč.

16. Zákazníci mycích boxů a vysavačů jsou povinni neznečišťovat plochu a zejména
zamezit úniku ropných produktů.
Při zjištění úniku ropných produktů je osoba, která toto zjistí, povinna únik nahlásit
provozovateli mycích boxů na tel. číslo +420 773 993 379.

17. V případě zjištění požáru nebo úniku ropných produktů u automobilu zákazníka
nebo u cizích vozidel jsou zákazníci mycích boxů a vysavačů povinni toto neprodleně
hlásit provozovateli mycích boxů na tel. číslo +420 773 993 379.

18. Provozovatel je odpovědný za osvětlení a sjízdnost plochy.

19. Zákazníci vstupují na plochu areálu mycích boxů na vlastní nebezpečí.

20. V prostoru mycích boxů je mokrý povrch a je třeba dbát zvýšené opatrnosti.
Při vstupu do prostor areálu automyčky je zákazník srozuměn s možností uklouznutí,
především v zimním období.

21. Volné pobíhání zvířat na ploše areálu není dovoleno.

22. V celém areálu mycích boxů je zakázána reprodukce hlasité hudby. Zákazníci jsou
povinni zdržovat se hlasitých zvukových projevů a respektovat provozní řád.

23. Osoba odpovídající za dodržování provozního řádu: Petra Suchánková,
tel. +420 773 993 379.

V PŘÍPADĚ KRIZOVÉ SITUACE KONTAKTUJTE SPOLEČNOST
NA TEL. ČÍSLE +420 773 993 379

NERESPEKTOVÁNÍ PROVOZNÍHO ŘÁDU MŮŽE BÝT DŮVODEM
PRO VYKÁZÁNÍ Z AREÁLU MYCÍCH BOXŮ

Jakékoli další informace týkající se provozu je možné získat u zástupce společnosti nebo
na našich webových stránkách samoobslužných mycích boxů www.as-superwash.cz, kde
najdete aktuální kontaktní informace.

DĚKUJEME, ŽE DODRŽUJETE PROVOZNÍ ŘÁD
A PŘEJEME VÁM ŠŤASTNOU CESTU!


