1.

Úložní skříňky – provozní řád
Úložní skříňky (dále jen „Skříňky“) jsou určeny ke krátkodobému odložení věcí
(zavazadel či oděvů) návštěvníků po dobu jejich pobytu v obchodním centru.

2.

Skříňky nejsou v žádném případě určeny k odložení ﬁnanční hotovosti, cenností,
zvířat, nebezpečných látek, zapáchajících předmětů apod.

3.

Správa ani vedení obchodního centra Central Kladno neručí za odložené věci
ve Skříňkách, návštěvník odkládá své věci na vlastní nebezpečí.

4.

Postup pro použití Skříněk:
a.

Skříňky lze využít během běžných otevíracích hodin centra, tj. denně od 07:00 do 22:00 hodin;

b.

Návštěvník se zaregistruje u obsluhy Info stánku obchodního centra – předloží svůj doklad totožnosti
(občanský průkaz nebo řidičský průkaz) a uvede na sebe telefonické spojení;

c.

Registrací na Info stánku návštěvník vyjadřuje svůj souhlas s tímto provozním řádem;

d.

Obsluha Info stánku předá návštěvníkovi oproti podpisu předávacího protokolu
klíček k určité číselně označené Skříňce, a to oproti vratné záloze ve výši 200,- Kč;

e.

Návštěvník si umístí své věci do dané Skříňky, kterou uzamkne a klíček si ponechá u sebe;

f.

Následně si návštěvník vyzvedne uložené věci ze Skříňky a navrátí klíček od Skříňky obsluze Info stánku.

g.

V případě navrácení nepoškozeného klíčku od Skříňky bude návštěvníkovi vrácena
zaplacená záloha ve výši 200,- Kč.

h.

V případě, že věci nebudou vyzvednuty do 22:00 hodin dne, kdy byly do Skříňky uloženy, budou věci
uloženy po dobu 2 měsíců v obchodním centru v prostorách k tomu určených a následně, nebudou-li
návštěvníkem v této 2 – měsíční lhůtě vyzvednuty, zlikvidovány. V případě nevyzvednutí věcí do 22:00
hodin dne, kdy byly do Skříňky uloženy, bude návštěvníkovi účtována paušální náhrada nákladů za uložení
a případnou následnou likvidaci věcí ve výši 200,- Kč, jež bude započtena oproti zaplacené
záloze ve výši 200,- Kč dle bodu d.

5.

Případnou ztrátu klíčku od Skříňky je návštěvník povinen neprodleně nahlásit obsluze
Info stánku nebo dispečinku ostrahy.

6.

Při ztrátě klíčku od Skříňky bude návštěvníkovi účtována paušální náhrada nákladů
ve výši 200,- Kč, jež bude započtena oproti zaplacené záloze ve výši 200 Kč dle bodu d.

7.

Skříňky jsou pod trvalým dohledem kamerového systému.

8.

Kontakt na obsluhu Info stánku: +420 725 437 698

9.

Kontakt na dispečink (24/7) Central Kladno: +420 702 137 926
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