
 

 

 

 
Ogólne warunki handlowe 

do korzystania z parkingów P1 / P2 / P4 / P5 oraz parkingów P3 / P6 

 

Forma umowy i odpowiedzialność 

1. Przy każdym procesie parkowania zawierana jest umowa najmu między najemcą a spółką 

Flughafen Dortmund GmbH (wynajmującym) na żądany przez najemcę okres parkowania w 

godzinach otwarcia, zgodnie z niniejszymi warunkami. Nie ma prawa do zapewnienia 

konkretnego miejsca parkingowego. 

 

2. Pilnowanie i przechowywanie zaparkowanego pojazdu nie jest częścią umowy. Korzystanie z 

parkingu odbywa się na własne ryzyko. Wynajmujący nie ma obowiązku opieki. Wszelka 

odpowiedzialność wynajmującego za szkody spowodowane przez innych najemców lub osoby 

trzecie jest wykluczona. 

 

3. Wynajmujący odpowiada wobec Najemcy za szkody, które w sposób oczywisty zostały 

spowodowane przez jego pracowników i za które ponoszą oni winę, ale tylko pod warunkiem, 

że szkoda zostanie zgłoszona przed opuszczeniem parkingu przez Najemcę i okazaniem 

biletu parkingowego. 

 

4. Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone wynajmującemu lub innym 

najemcom przez siebie, swoich przedstawicieli lub osoby towarzyszące. Najemca 

zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia takiej szkody Wynajmującemu. 

 

Ceny i czas parkowania 

5. Wysokość opłaty za czas parkowania oraz dopuszczalny czas parkowania wynikają z taryf 

odrębnie wywieszonych na parkingu. Opłatę należy uiścić przed wyjazdem z parkingu w 

specjalnie do tego celu ustawionych automatach parkingowych. Po uiszczeniu opłaty należy 

opuścić park najpóźniej w ciągu 15 minut. Maksymalny czas parkowania wynosi 3 miesiące. 

 

6. Obowiązek uiszczenia opłaty parkingowej istnieje również w przypadku korzystania z miejsca 

parkingowego bez zgody wynajmującego lub w inny niedozwolony sposób. 

 

7. W przypadku wszelkich roszczeń wynikających z umowy najmu oraz z korzystania z parkingu 

Wynajmujący ma prawo do zatrzymania oraz ustawowe prawo do zastawu pozostawionego 

pojazdu i jego wyposażenia. 

 

8. Umowa najmu kończy się z chwilą usunięcia pojazdu z parkingu. 

 

9. Wynajmujący ma prawo do usunięcia pojazdu z parkingu na koszt i ryzyko Najemcy, gdy 

a) nastąpiła odmowa zapłaty należnej opłaty, 

b) pozostawiony pojazd na skutek nieszczelnego zbiornika paliwa lub innych usterek 

zagraża działaniu parkingu, 

c) pojazd nie ma ustawowo wymaganego dopuszczenia do ruchu drogowego lub podczas 

okresu parkowania został wycofany z ruchu drogowego przez stosowne organy. 

Jeśli pojazd zostanie pozostawiony ewidentnie na czas dłuższy niż maksymalny czas 

parkowania, Wynajmujący może zlecić usunięcie i zutylizowanie pojazdu na koszt właściciela. 

 

 

10. Kupony parkingowe mogą być wykorzystane tylko raz. Wszelkie pozostałe środki 
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automatycznie wygasną i nie zostaną wypłacone ani zapisane na dobro rachunku/koncie. 

 

11. W przypadku utraty biletu parkingowego należy uiścić opłatę w wysokości 129,00 € (parkingi 

P1 / P2 / P4 / P5) lub 99,00 € (parkingi P3 / P6).  

 

Parkowanie i odbiór 

12. Pojazd należy zaparkować wyłącznie w obrębie zaznaczonego miejsca parkingowego. 

Najemca ma zaparkować swój pojazd w taki sposób, aby w każdym momencie można było bez 

przeszkód wjechać i wyjechać z parkingu oraz wsiąść i wysiąść na sąsiednich miejscach 

parkingowych. W przypadku nieprzestrzegania tego przepisu przez Najemcę, Wynajmujący jest 

uprawniony do doprowadzenia zaparkowanego w niewłaściwym miejscu pojazdu do 

przepisowej pozycji poprzez podjęcie odpowiednich działań na koszt Najemcy. 

 

13. Miejsce postojowe uważa się za prawidłowo przekazane, jeżeli wszelkie reklamacje nie 

zostaną niezwłocznie zgłoszone Wynajmującemu. 

 

14. Pojazd można zaparkować oraz odebrać wyłącznie w godzinach otwarcia parkingu podanych 

na tablicy ogłoszeń. 

 

15. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy konieczne będzie całkowite usunięcie i zamknięcie 

parkingu, umowa rozwiązuje się z ogłoszoną datą usunięcia parkingu bez konieczności 

wypowiedzenia W takim przypadku Wypożyczający ma prawo do proporcjonalnego zwrotu 

niewykorzystanej części opłaty parkingowej. 

 

Korzystanie z parkingu 

16. W celu zagwarantowania odpowiedniego funkcjonowania parkingu Wynajmujący ma prawo do 

wydawania poleceń przez zatrudniony personel. 

 

17. Z parkingu i jego urządzeń należy korzystać ostrożnie i właściwie, unikając jakichkolwiek 

uszkodzeń lub zanieczyszczenia. Najemca ma obowiązek niezwłocznego uprzątnięcia 

zanieczyszczeń powstałych z jego powodu. 

 

18. Zabrania się wykonywania napraw na parkingu, mycia i czyszczenia pojazdów od wewnątrz, 

spuszczania wody chłodzącej, paliwa i olejów. 

 

19. Przebywanie w obszarze parkingu jest dozwolone wyłącznie w celu zaparkowania i 

odbioru pojazdu. 

 

Przepisy ruchu drogowego | przepisy policyjne 

20. Przy wjeździe i wyjeździe oraz w ruchu na terenie parkingu obowiązują przepisy kodeksu 

drogowego, o ile na terenie parkingu nie są umieszczone specjalne przepisy ruchu drogowego i 

nie są podane poniżej specjalne wskazówki. 

 

21. Na obszarze parkingu dopuszcza się wyłącznie jazdę w wolnym tempie. 

 

22. Przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu, jak również przy parkowaniu i opuszczaniu pojazdu 

najemca musi zachować ostrożność wymaganą w ruchu drogowym. 

 

23. Zaparkowany pojazd musi być starannie zamknięty i zabezpieczony zgodnie z przepisami ruchu 

drogowego. 
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24. Należy przestrzegać wszelkich stosownych przepisów i zakazów dotyczących korzystania z 

parkingu. Między innymi zabrania się: 

a) palenia papierosów oraz stosowania ognia na terenie parkingów, 

b) składowania materiałów eksploatacyjnych, pojemników na materiały eksploatacyjne i 

przedmiotów łatwopalnych, 

c) niepotrzebnego włączania silników, 

d) parkowania pojazdów z nieszczelnym zbiornikiem paliwa lub gaźnikiem 

 

 

Miejsce wykonania i jurysdykcja 

25. Obowiązuje prawo niemieckie. Miejscem wykonania i jurysdykcji dla wszystkich sporów prawnych 

wynikających z tej umowy jest Dortmund. 

 

Flughafen Dortmund 
GmbH Flugplatz 21 
44319 Dortmund 
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