KUTYABARÁT ÜZLETKÖZPONT ETIKETT
A Maxcity Bevásárlóközpont engedélyezi, hogy látogatói kutyájukat is behozhassák az üzletközpont
közösségi tereibe, valamint egyes üzletek területére. A kutyával is látogatható üzleteket külön
„kutyabarát” matricával is jelöljük. Azon üzletek, ahol a matrica nem került kihelyezésre, kutyával
nem látogatható.
A kutyával érkező látogatókra külön házirend vonatozik. Kérünk minden vendégünket, látogatónkat,
hogy a kutyabarát házirendet, szabályokat, valamint a hatályos jogszabályokat az üzletközpont
területén szíveskedjenek betartani!
ü A bevásárlóközpont területére kizárólag jól szocializált kutyák hozhatók be, viselkedésükért,
illetve az esetlegesen okozott károkért a kutyát behozó személy teljes felelősséget vállal!
ü Kizárólag tiszta, egészséges kutya hozható be. A behozott kutyának rendelkeznie kell a
kötelező chippel is. Az üzletközpont biztonsági személyzete ezek meglétét bármikor
ellenőrizheti.
ü A kutyát behozó személy az üzletközpont területén is köteles betartani a hatályos
jogszabályokat. A kutyák által okozott kár, egyéb esetben fizikai sérülés feljelentést vonhat
maga után.
ü Kutyák nem vihetők be a látogatók elől elzárt területekre (gazdasági területek, konyha,
raktár), valamint azon üzletekbe, amelyek ezt nem engedélyezik.
ü A mozgólépcsőkön kizárólag ölben vihetők a kutyák, nagyobb testű kutya esetében
használják a liftet vagy a lépcsőt.
ü A behozott kutyák nem zavarhatják a többi látogató nyugalmát! Amennyiben a behozott
kutya nem megfelelően viselkedik, és ezt az állapotot gazdája nem tudja megszüntetni, úgy
javasolt számukra az üzletközpont elhagyása.
ü Tilos az üzletközpont területére haszon-, valamint vadállatot behozni, továbbá olyan kutyát,
amely mérgező, beteg, sérült, ápolatlan, vagy tüzel!
ü Az üzletközpontban kutyát kizárólag rövid pórázon szabad vezetni, illetve a kutyán kötelező
az olyan nyakörv viselete is, melyből a kutya nem tud kibújni.
ü Az üzletközpontba behozott kutyán szájkosár használata ajánlott, amennyiben gazdája így
ítéli meg biztonságosnak kutyája viselkedését.
ü A kutyák által okozott piszok feltakarítása a behozó személy felelőssége, továbbá annak
helyét jeleznie is kell a biztonsági, vagy takarító személyzetnek.
ü Amennyiben a kutyát behozó személy a házirend pontjait nem tartja be, vagy hatályos
jogszabályokat sért, továbbá megszegi a felelős kutyatartás elvet, az üzletközpont biztonsági
szolgálata távozásra szólíthatja fel, vagy kivezettetheti!

