REGULAMIN MYJNI PAROWEJ
1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki osób korzystania z Parowej Myjni
Samochodowej „ IRMAR” zwanych dalej klientem.
2. Myjnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00, w soboty od
8.00 do 14.00.
3. Pełny zakres usług myjni oraz obowiązujące ceny tych usług wyszczególnione
są w Cenniku. Podane ceny są cenami zawierającymi podatek VAT.
4. Usługę wykonuje się po zleceniu jej zakresu pracownikowi myjni. Istnieje możliwość
rezerwacji telefonicznej pod numerem 730002503 lub na stronie www.irmarserwis.pl
5. Płatność za usługę mycia pojazdu następuje po jej wykonaniu, gotówką.
6. Faktura VAT dotycząca usługi mycia wystawiona jest na życzenie klienta. Możliwe
jest mycie pojazdów w formie bezgotówkowej w rozliczeniu comiesięcznym po
uprzednim ustaleniu warunków współpracy.
7. Mycie pojazdów w Parowej Myjni Samochodowej odpowiada standardowi mycia
w ręcznych myjniach samochodowych.
8. Pierwszeństwo w obsłudze mają zamówienia złożone za pomocą strony
www.irmarserwis.pl , lub poprzez kontakt telefoniczny.
9. Klient zostawiając auto do mycia poświadcza że karoseria pojazdu jest wolna od
uszkodzeń które mogą się powiększyć podczas mycia parowego.
10. W przypadku zauważenia przez pracownika lub zgłoszenia przez klienta
jakichkolwiek uszkodzeń, mogących się powiększyć w trakcie mycia lub wpłynąć
w jakikolwiek sposób na stan pojazdu, pracownik myjni może odmówić wykonania
usługi.
11. Klient jest zobowiązany poinformować pracownika myjni o nietypowym wyposażeniu
pojazdu, zamocowanym do nadwozia.
12. W przypadku niezastosowania się do regulacji zawartej w punktach poprzedzających,
myjnia nie odpowiada za powstałe szkody.
13. Część usług tj. mycie silnika oraz pranie tapicerki ze względu na specyfikę, złożoność
oraz podwyższoną możliwość wystąpienia uszkodzeń w pojeździe wykonane są na
ryzyko klienta.
14. Myjnia nie odpowiada za szkodę powstałą na terenie myjni, przed i po wykonaniu
usługi mycia, o ile szkoda nie jest następstwem nienależytego wykonania usługi
mycia.
15. Myjnia nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w pojeździe
np. pieniądze, laptop, telefon, aparaty foto, biżuterię itp.
16. Oddanie przez klienta pracownikowi myjni pojazdu celem wykonania dowolnej usługi
w zakresie mycia pojazdu jest równoznaczne z akceptację ceny tej usługi (zgodnie z
obowiązującym cennikiem oraz akceptacją wszystkich postanowień niniejszego
regulaminu).
17. Wszelkie informacje na temat oferty myjni i aktualnych promocji znajdują się na
stronie www.irmarserwis.pl
18. Niniejszy cennik i regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2017.

