
REGULAMIN SKLEPU I PARKINGU IKEA TARGÓWEK 

 

I. Postanowienia Ogólne  

1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu IKEA Targówek obejmującego teren 

sklepu IKEA Targówek łącznie z magazynem zewnętrznym (dalej jako „Sklep”) oraz 

z terenu parkingu i dróg wewnętrznych przy Sklepie (dalej jako „Parking”). 

2. Sklep i Parking są terenami prywatnymi zarządzanymi przez IKEA Retail Sp. z o.o. 

(dalej jako "Spółka"). 

 

II. Zasady korzystania ze Sklepu i Parkingu 

1. W godzinach otwarcia Sklepu dozwolone jest: 

a) przebywanie na terenie Sklepu i Parkingu wyłącznie przez osoby korzystające ze 

Sklepu (dalej jako "Klient"), 

b) bezpłatne parkowanie pojazdów na terenie Parkingu przez Klientów. 

2. Na terenie Sklepu i Parkingu zabrania się: 

a) prowadzenia działalności reklamowej, promocyjnej, handlowej lub usługowej - może 

być ona prowadzona wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Kierownictwa Sklepu, 

b) zaśmiecania, zanieczyszczania, dewastacji Sklepu i Parkingu, 

c) parkowania pojazdów zepsutych, uszkodzonych lub przewożących materiały 

niebezpieczne, 

d) naprawiania, czyszczenia pojazdów, wymiany płynów w pojazdach (w tym wody 

chłodzącej, paliwa, oleju), 

e) wszelkich działań, które mogą spowodować zagrożenie bezpieczeństwa osób lub 

mienia, 

f) wszelkich działań, które zakłócają korzystanie ze Sklepu lub Parkingu przez Klientów, 

g) wszelkich innych działań, które są niezgodne z obowiązującym w Polsce prawem. 

3. Na terenie Sklepu i Parkingu zabrania się przybywania osób: 

a) sprawców kradzieży mienia oraz innych czynów karalnych, zatrzymanych wcześniej 

na terenie Sklepu lub Parkingu na gorącym uczynku, 

b) łamiących prawo oraz zakłócających porządek publiczny, 

c) stwarzających zagrożenie dla innych osób lub mienia,  

d) zachowujących się uciążliwie dla innych osób lub wywołujących odczucie odrazy  

u otoczenia, 

e) będących pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających.  

 

III. Zasady szczególne korzystania z Parkingu 

1. Parking jest niestrzeżony. Pojazdy wolno pozostawiać w celu wizyty w Sklepie  

i tylko na wyznaczonych miejscach parkingowych. Zabronione jest parkowanie na 

liniach wyznaczających miejsca parkingowe. 

2. Pozostawienie pojazdu na Parkingu nie stanowi zawarcia umowy przechowania  

w rozumieniu art. 835 Kodeksu cywilnego. 

3. Na terenie Parkingu, dróg dojazdowych i wewnętrznych, obowiązują przepisy ustawy 

prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.). Korzystający z 

Parkingu zobowiązani są do stosowania się do ustawy Prawo o ruchu drogowym, do 

wszelkich znaków drogowych, oznakowania poziomego i pionowego zastosowanego 

na Parkingu oraz zasad organizacji ruchu.  

4. Parkowanie pojazdów na Parkingu w godzinach otwarcia Sklepu jest bezpłatne.  

5. Parkowanie pojazdów na Parkingu po godzinach otwarcia Sklepu jest zabronione. 



6. W przypadku parkowania pojazdów na terenie Parkingu po godzinach otwarcia 

Sklepu, lub w przypadku korzystania z Parkingu w sposób naruszający zasady 

Regulaminu, właściciel pojazdu lub osoba, która pozostawiła pojazd na Parkingu 

będzie obciążona opłatą za niedozwolone parkowanie w wysokości 50 złotych za 

godzinę.  

7. Niezależnie od prawa do naliczania powyższych opłat, pozostawienie pojazdu na 

Parkingu po godzinach otwarcia Sklepu lub korzystanie z Parkingu w sposób 

naruszający zasady Regulaminu, uprawnia Spółkę do usunięcia (odholowania) 

pojazdu z Parkingu na koszt właściciela pojazdu. 

8. Opłata za odholowanie pojazdu wynosi 500 złotych.  

9. W sprawach związanych z odholowaniem pojazdu należy skontaktować się  

z osobami wskazanymi w punkcie IV.4. Regulaminu. 

 

IV. Postanowienia końcowe 

1. Osoby odpowiedzialne za ochronę Sklepu i Parkingu upoważnione są do kontroli 

przestrzegania zasad Regulaminu. Mogą one wyprosić z terenu Sklepu lub Parkingu 

osoby naruszające Regulamin, a także osoby zachowujące się niezgodnie z ogólnie 

pojmowanymi zasadami współżycia społecznego. W szczególności dotyczy to 

zachowania mogącego zakłócić spokój Klientów oraz osób odwiedzających Sklep. 

2. Osoby korzystające ze Sklepu oraz Parkingu są zobowiązane do zapoznania się  

z Regulaminem. 

3. Wjazd na teren Parkingu lub wejście na teren Sklepu jest równoznaczne  

z akceptacją Regulaminu i zobowiązuje do przestrzegania jego zapisów. 

4. Uwagi dotyczące korzystania ze Sklepu i Parkingu można zgłaszać w Dziale Obsługi 

Klienta sklepu IKEA Targówek lub telefonicznie pod numerem  (22)275 00 00  lub 

poprzez stronę internetową:www.IKEA.pl/Targowek 

5. Regulamin jest dostępny na tablicach informacyjnych znajdujących się na wjazdach 

na Parking oraz przy wejściu na teren Sklepu, jak również na stronie internetowej 

www.IKEA.pl./Targowek 

6. Spółka jest uprawniona do wprowadzenia zmian w Regulaminie. 

7. Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2015 r. 


