
 
REGULAMENT 

de utilizare a spatiului de depozitare 
 temporara a cumparaturilor, hainelor si bagajelor 

 
 

Baneasa Shopping City ofera clientilor sai, gratuit, un spatiu de depozitare temporara.  
Acesta se gaseste in zona toaletelor de la Fountain Atrium, parter, fiind format dintr‐un numar de 90 
dulapuri. Pentru o cat mai buna folosire a acestor spatii de depozitare si pentru evitarea oricaror 
neplaceri, va rugam sa cititi cu atentie informatiile de mai jos: 
 
 
FOLOSIREA DULAPURILOR: 
 

Dulapurile sunt numerotate si sunt prevazute cu sistem de inchidere pe baza de cod PIN pentru o 
folosire cat mai simpla si igienica. 
Pentru folosirea dulapurilor este necesara parcurgerea urmatorilor pasi: 

1. Gasiti un dulap liber, identificat prin LED VERDE aprins si maneta de inchidere in pozitie 
orizontala; 

2. Introduceti obiectele personale in interior si inchideti usa; 
3. Alegeti si introduceti un cod PIN de 4 (patru) cifre, usor de memorat pentru dumneavoastra; va 

recomandam sa nu folositi pin‐uri simple si sa aveti grija ca pin‐ul sa nu fie vazut de alte 
persoane. Daca ati gresit, așteptați 10 secunde si incercați din nou. Este de preferat sa notati 
codul PIN si numarul spatiului de depozitare, pentru a evita situatiile neplacute; 

4. Intoarceti maneta incuietorii in pozitie verticala. Acum spatiul de depozitare este incuiat; 
5. Pentru a deschide, introduceti codul PIN (dulapul se va deschide la introducerea codului PIN 

corect). Daca ati intodus un cod gresit, asteptati 10 secunde si incercati din nou; 
6. Lasati spatiul de depozitare deschis pentru urmatorul client, cu maneta in pozitie orizontala. 

 
 
PRIN UTILIZAREA DULAPURILOR SUNTETI DE ACORD, VA INSUSITI SI VA ANGAJATI 
SA RESPECTATI URMATOARELE REGULI: 
 

- Dulapurile pot fi folosite pe parcursul unei zile calendaristice, incepand cu ora 10.00 si pana cel 
tarziu la ora 22:00; 

- Din ratiuni de securitate, toate dulapurile vor fi deschise si golite in fiecare dimineata la orele 
09.45, iar bunurile gasite vor fi depozitate timp de 7 zile calendaristice. Dupa aceasta perioada, 
bunurile sunt considerate abandonate si vor fi distruse. In intervalul 09.45‐10.00 dulapurile nu 
pot fi folosite; 

- In cazul in care va aflati in situatia in care ati uitat obiecte in dulapuri, va veti adresa biroului de 
informatii pentru recuperarea acestora, indicand numarul dulapului in care au fost depozitate, 
data depozitarii si facand dovada ca bunurile uitate va apartin (bonuri fiscale ale 
cumparaturilor, descriere amanuntita, alte date de identificare care pot dovedi ca sunteti 
posesorul bunurilor); 

- In cazul in care ati uitat codul PIN de deschidere a dulapului, veti completa formularul de 
sesizare existent la biroul de informatii, indicand numarul dulapului in care au fost depozitate, 
data depozitarii si facand dovada ca bunurile uitate va apartin (bonuri fiscale ale 
cumparaturilor, descriere  amanuntita, alte date de identificare care pot dovedi ca sunteti 
posesorul bunurilor). Bunurile vor putea fi ridicate incepand cu ziua urmatoare, dar nu mai 
tarziu de a zecea zi de la folosirea dulapului; 



- Se interzice depozitarea bunurilor/substantelor a caror posesie este interzisa de lege sau este 
conditionata de detinerea de autorizatii speciale, produsele alimentare de orice fel, produse 
chimice sau inflamabile, arme albe, recipiente sub presiune, animale vii, produse perisabile si, 
in general, orice produse care ar putea deteriora dulapul sau ar crea un disconfort vizitatorilor 
centrului comercial; 

- Baneasa Shopping City nu isi asumă nici o raspundere pentru obiectele depozitate in dulapuri. 
Totusi, in cazul furturilor ori a distrugerii bunurilor depozitate, Baneasa Developments va 
sustine actiunile organelor competente de identificare a faptuitorilor; 

- La ridicarea bunurilor depozitate din dulap, va solicitam sa le verificati cu atentie si sa verificati 
ca dulapul a fost golit in totalitate; orice reclamatie ulterioara nu va fi luata in considerare. 

 
Dulapurile de depozitare sunt puse la dispozitia clientilor Baneasa Shopping City in scopul cresterii 
confortului acestora. Proprietarul isi rezerva dreptul de a sesiza organele in drept cu privire la orice 
fapta de distrugere a dulapurilor, in scopul tragerii la raspundere a faptuitorilor si al recuperarii 
prejudiciilor suferite. 
 
Atentie! Zona supravegheata video! 


