Ogólne warunki handlowe
dotyczące korzystania z parkingów P1/P2/P4/P5 oraz P3/P6/P7
Forma umowy i odpowiedzialność
1.

W momencie zaparkowania pojazdu na parkingu pomiędzy wstawiającym (najemcą) a firmą
Flughafen Dortmund GmbH (wynajmujący) zawierana jest umowa najmu dotycząca żądanego
przez najemcę czasu parkowania w godzinach pracy parkingu i zgodnie z niniejszymi warunkami
handlowymi. Nie występuje żądanie przygotowania określonej powierzchni parkingowej.

2.

Ochrona i zabezpieczenie pojazdu nie stanowi przedmiotu niniejszej umowy. Korzystanie z
parkingu odbywa się na własną odpowiedzialność. Wynajmujący nie przejmuje obowiązków opieki
nad pojazdem. Odpowiedzialność wynajmującego za uszkodzenia, spowodowane przez innych
najemców lub osoby trzecie, jest wykluczona.

3.

Wynajmujący odpowiada przed najemcą za takie uszkodzenia, które zostały spowodowane przez
jego personel, jednak tylko przy założeniu, że uszkodzenia zostaną przedstawione przed
opuszczeniem parkingu i przy okazaniu biletu parkingowego.

4.

Najemca odpowiada za wszystkie spowodowane przez niego, jego pracowników lub osoby
towarzyszące uszkodzenia, wyrządzone wynajmującemu lub innym najemcom. Najemca jest
zobowiązany do niezwłocznego przedstawienia wynajmującemu tych uszkodzeń.

Ceny za parkowania i czas parkowania
5.
Wysokość opłaty za parkowanie i dopuszczalny czas parkowania podany jest w znajdującym się
na parkingu cenniku. Opłatę należy uiścić przed opuszczeniem parkingu w odpowiednich
parkometrach. Po dokonaniu płatności należy opuścić parking w ciągu 15 minut. Maksymalna
długość pobytu wynosi 3 miesiące.
6.

Obowiązek płatności za parkowanie występuje także wtedy, gdy miejsce parkingowe zostało zajęte
bez zgody wynajmującego lub w inny niedozwolony sposób.

7.

Na wszystkie żądania wynikające z umowy najmu i korzystania z parkingu wynajmujący ma prawo
zastawu na pojeździe do czasu uregulowania należności.

8.

Umowa najmu kończy się z momentem usunięcia pojazdu z parkingu.

9.

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

Bilety parkingowe są jednorazowe. W przypadku niepełnego wykorzystania opłaconego
czasu parkowania nie jest zwracana lub wymieniana niewykorzystana część opłaty.

11.

W przypadku zgubienia biletu parkingowego pobierana jest opłata w wysokości 120 euro
(parkingi P1 / P2 / P4/ P5) lub 80 euro (miejsca parkingowe P3 / P6 / P7).

Wstawianie i odbieranie
12. Pojazd można parkować tylko w wyznaczonych miejscach. Najemca musi tak zaparkować swój
pojazd, aby w każdej chwili możliwe było nieutrudnione parkowanie oraz wsiadanie i wysiadanie na
sąsiednich miejscach parkingowych. Jeśli najemca nie przestrzega tej zasady, wynajmujący ma
prawo własnymi środkami na kaszt najemcy przestawić nieprawidłowo zaparkowany pojazd w
prawidłowe miejsce.
13.

Miejsce parkingowe uznawane jest za przekazane prawidłowo, o ile wynajmującemu nie zostaną
niezwłocznie przedstawione ewentualne reklamacje.

14.

Pojazd może być parkowany i odbierany tylko w podanych godzinach pracy parkingu.

15.

Jeśli podczas trwania umowy wymagane będzie całkowite opróżnienie i zamknięcie parkingu,
umowa kończy się z podanym terminem opuszczenia parkingu, bez konieczności wypowiedzenia.
Najemca ma w tym przypadku prawo do zwrotu niewykorzystanej części opłaty parkingowej.

Korzystanie z parkingu
16. Wynajmujący posiada na parkingu prawo do udzielania wskazówek, które stosuje poprzez
zatrudniony personel w celu zapewnienia prawidłowej pracy parkingu.
17. Parking i jego urządzenia należy używać w sposób prawidłowy, unikając uszkodzeń i
zanieczyszczenia. Najemca musi niezwłocznie usunąć spowodowane przez siebie zabrudzenia.
18.

Zabronione jest dokonywania na parkingu napraw, mycia i czyszczenia pojazdów, spuszczania
płynu chłodzącego, paliwa oraz olejów.

19.

Przebywanie na parkingu dozwolone jest tyko w celu zaparkowania i odebrania pojazdu.

Przepisy drogowe – przepisy policyjne
20. Podczas parkowania i wyjeżdżania oraz podczas jazdy po parkingu obowiązują przepisy ruchu
drogowego, o ile na parkingu nie są umieszczone znaki inaczej regulujące zasady ruchu i nie
obowiązują szczególne rozporządzenia.
21.

Po parkingu można jeździć tylko z prędkością krokową.

22.

Podczas wjazdu i wyjazdu oraz parkowania i opuszczania miejsca parkingowego najemca musi
zachować należytą ostrożność.

23.

Zaparkowany pojazd należy prawidłowo zamknąć i zabezpieczyć.

24.

Przestrzegać wszystkich przepisów i zakazów dotyczących korzystania z parkingów. Zabronione
jest m.in.:
a) palenie papierosów i stosowanie otwartego ognia na terenie parkingów,
b) składowanie paliw, zbiorników na paliwa i łatwopalnych przedmiotów,
c) niepotrzebne uruchamianie silników,
d) parkowanie pojazdów z nieszczelnymi zbiornikami lub gaźnikami.
Miejsce wykonania zobowiązania i sąd właściwy

25.

Miejsce wykonania zobowiązania i sąd właściwy dla wszystkich kwestii spornych wynikających z
tej umowy ma siedzibę w Dortmundzie.
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