
REGULAMIN „Automyjnia USI”

1. „Automyjnia USI” ręczna myjnia samochodowa, zwana dalej myjnią, świadczy usługi w imieniu i na rzecz USI 

Spółdzielni Wielobranżowej z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kramarskiej 17.

2. „Automyjnia USI” w Poznaniu Osiedle Piastowskie 117 jest czynna od poniedziałku do soboty.

3. Myjnia realizuje usługi dla samochodów osobowych wszelkich typów, w tym SUV-y, oraz samochodów dostawczych, w 

tym VAN I BUS, o wysokości nieprzekraczającej 3,15 m.

4. Pełen zakres usług myjni wraz z ich obowiązującymi cenami jest wyszczególniony w Cenniku. Podane ceny są cenami 

brutto.

5. Płatność za usługę realizowaną w myjni następuje na podstawie:

- paragonu – bezpośrednio po jej wykonaniu, zapłata u pracownika myjni,

- faktury gotówkowej – po wcześniejszym zgłoszeniu pracownikowi myjni, zapłata u pracownika myjni,

- faktury zbiorczej – w przypadku umów z klientami korporacyjnymi, zapłata przelewem lub gotówką, raz w miesiącu.

6. Mycie samochodów w myjni odpowiada standardowi mycia w ręcznych myjniach samochodowych.

7. Każdorazowo przed rozpoczęciem mycia, pracownik myjni dokonuje szybkich oględzin pojazdu. W przypadku zauważenia

przez niego lub zgłoszenia przez klienta jakichkolwiek uszkodzeń mogących powiększyć się w trakcie mycia, pracownik 

myjni może odmówić wykonania usługi.

8. Klient jest zobowiązany poinformować pracownika myjni o nietypowym wyposażeniu pojazdu oraz wskazać na istniejące 

uszkodzenia lakieru i inne uszkodzenia samochodu.

9. Przed rozpoczęciem usługi mycia, klient winien wyłączyć silnik, zaciągnąć hamulec, zamknąć okna i opuścić pojazd.

10. Zlecenie przez klienta pracownikowi myjni wprowadzenie pojazdu do myjni i wyprowadzenie pojazdu ze stanowiska, na 

którym wykonywana jest usługa mycia następuje na ryzyko klienta, który w takim przypadku zobowiązany jest sprawować

osobisty nadzór nad wykonywaną usługą.

11. Po wykonaniu usługi klient zobowiązany jest do oględzin pojazdu i w przypadku stwierdzania zastrzeżeń, zgłoszenia tego 

faktu u odpowiedniego pracownika myjni.

12. Po wyjeździe z myjni reklamacji związanej z wykonaną usługą mycia nie uwzględnia się.

13. Skorzystanie z usług myjni jest równoznaczne z akceptacją ceny za wykonanie czynności określonej w Cenniku oraz 

niniejszego Regulaminu.

14. „Automyjnia USI” nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe i gotówkę pozostawione w samochodzie oraz 

za pojazdy pozostawione bez kierowcy do wykonania usługi.

15. W przypadku czyszczenia wnętrza pojazdu, w których zainstalowane są foteliki dziecięce, klient zobowiązany jest do ich 

zdemontowania.

16. „Automyjnia USI” nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe na skutek mycia pod wysokim ciśnieniem 

miejsc, w których pojazd był szpachlowany, a nałożone pokrycie jest spękane.

17. Klient powinien poinformować pracownika myjni, p nadmiernie rozgrzanych tarczach hamulcowych, by uniknąć ich 

odkształcenia.

18. Mycie silnika oraz pranie podsufitki ze względu na specyfikację, złożoność oraz podwyższoną możliwość wystąpienia 

uszkodzeń w pojeździe wykonywane są na ryzyko klienta. W celu potwierdzenia zaznajomienia się z obowiązującymi w 

tym przypadku zasadami, klient zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego oświadczenia, którego wzór dostępny 

jest w siedzibie Automyjni na Osiedlu Piastowskim 117 w Poznaniu.

19. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 05.03.2012r..

Regulamin zatwierdzono Uchwałą nr 24/2017 Zarządu USI Spółdzielni Wielobranżowej w Poznaniu 

z dnia 30.05.2017r. Prot. Nr 12/2017.


