VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI
ONEPARK S.R.O.
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ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1

1.3
1.4

Společnost ONEPARK s.r.o., IČ: 01484087, se sídlem Praha 1, Revoluční 1082/8, Nové Město, PSČ 110 00 (dále jen „Společnost“) uzavírá smlouvy s uživateli parkovacích služeb (dále jen
„Zákazníci“) výhradně za těchto Všeobecných obchodních podmínek („VOP“), které tvoří nedílnou součást smlouvy mezi Společností a Zákazníkem. Společnost neuznává podmínky Zákazníka, které
odporují nebo se liší od VOP, ledaže by je Společnost výslovně uznala před uzavřením smlouvy se Zákazníkem v písemné podobě. Takové podmínky pak platí pouze pro konkrétní smlouvu, pro
kterou byly sjednány.
Společnost je provozovatelem parkovacích služeb nabízených na parkovištích a v rámci své podnikatelské činnosti, na kterou se tyto VOP vztahují, zabezpečuje zprostředkování pronájmu parkovacích
míst pro krátkodobé nebo dlouhodobé umístění vozidla, rezervaci parkovacích místa, úhradu za parkovací služby a související služby popsané níže v těchto VOP.
Tyto VOP se vztahují k samostatnému provozování Garáží Pařížská, Pařížská 30, Praha 1, vedle Hotelu Intercontinental Praha (dále jen „Garáže“). Garáže nejsou hlídané.
Společnost prohlašuje, že je plátcem DPH. Všechny finanční částky uváděné ve Smlouvách nebo ve VOP jsou včetně DPH.

1.2
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VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

2.1

Zákazníci vjezdem do areálu placeného parkoviště (Garáží) uzavírají smlouvu o používání Garáží a zavazují se dodržovat podmínky stanovené pro parkování a pohyb v areálu.
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INFORMACE O ÚDAJÍCH ZÁKAZNÍKA

3.1

3.2

Zákazníci vjezdem do areálu dávají souhlas s nakládáním s osobními údaji, kdy celý areál je z bezpečnostních důvodů monitorován průmyslovými kamerami s uchováním záznamu. Zákazník vjezdem
uděluje dobrovolně souhlas se zpracováváním a uchováváním svých osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
Zjistí-li Zákazník, že zpracování jeho údajů je prováděno v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s ustanovením zákona o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li
Údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, je oprávněn požadovat od Společnosti vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu. Údaje mohou být především zablokovány, změněny,
doplněny nebo odstraněny. Bude-li požadavek Zákazníka oprávněný, Společnost neprodleně odstraní závadný stav. Nebude-li ze strany Společnosti takové žádosti Zákazníka vyhověno, je oprávněn
obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Bez ohledu na výše uvedený postup je Zákazník oprávněn obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů i přímo.
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PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ PARKOVIŠTĚ

4.1

4.18
4.19

V prostorách parkoviště platí v plném rozsahu ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění
pozdějších předpisů, a případný provozní řád vydaný Provozovatelem.
Pro všechna parkoviště platí zákaz vjezdu pro vozidla, která nesplňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy pro provoz na pozemních komunikacích.
Parkování je povoleno pouze na vyhrazených místech pro u vjezdu zaregistrovaná vozidla.
Rychlost jízdy je v prostorách parkoviště omezena na max. 20 km/hod. Při jízdě v prostoru parkoviště musí mít vozidlo rozsvícená potkávací světla.
Zákazník je povinen dbát na plynulost a bezpečnost provozu v prostorách parkoviště, dbát výstražných nápisů a značek a přizpůsobit svou jízdu aktuálním podmínkám provozu v parkovišti. Především
je každý Zákazník povinen udržovat příjezdové a odjezdové komunikace volné pro ostatní uživatele parkovacích prostor.
V podzemních parkovištích a parkovištích s uzavřenou konstrukcí platí zákaz vjezdu a zákaz parkování vozidel s výlučným nebo kombinovaným plynovým (LPG/LNG) pohonem.
Zákazník je povinen respektovat zákaz parkování mimo vymezené a vyznačené parkovací plochy, zejména pak na příjezdových a odjezdových cestách, na přechodech pro chodce a před nouzovými
východy.
Zákazník je povinen dodržovat ve veškerých prostorách Garáží zákaz kouření a používání otevřeného ohně.
V prostorách Garáží je zakázáno:
provádět jakékoliv opravy a údržbu vozidel;
doplňovat pohonné hmoty do nádrží z kanystrů a dalších obdobných nádob či s nimi jinak manipulovat;
mýt a čistit karosérie i interiéry vozidel (s výjimkou prostoru automyčky, kde pověření pracovníci automyčky jsou k uvedeným úkonům oprávněni);
manipulovat s motorovým olejem a jinými hydraulickými, resp. chladicími kapalinami;
distribuovat reklamy, provozovat skateboarding či ježdění na in-line bruslích.
Zákazníci jsou dále povinni:
používat k parkování výhradně místo přidělené pro daný typ vozidla;
parkovat řádně dle použitého vodorovného značení na podlaze tak, aby každé vozidlo zabíralo jen jedno vyhrazené místo k parkování a nepřesahovalo a neomezovalo jiné uživatele parkoviště;
zajistit vozidlo proti samovolnému pohybu;
neustále zachovávat a umožňovat volný přístup k přenosným hasicím přístrojům, rozvaděčům elektrické energie, hydrantům a jiným bezpečnostním a servisním zařízením;
respektovat pokyny pracovníků parkoviště při úklidu a údržbě parkoviště.
Zákazník je povinen zajistit vozidlo proti odcizení, tj. především vozidlo, které opouští, vždy řádně uzamknout, uzavřít jeho okna a zajistit bezpečnostními zřízeními, které jsou součástí vybavení
daného vozidla nebo které má Zákazník k dispozici. Cennosti nesmí být ponechány ve vozidle.
Před opuštěním vozidla je každý Zákazník povinen zkontrolovat, že vozidlo má vypnutý motor a zhasnutá světla.
V zaparkovaném vozidle nesmí zůstat žádné osoby mladší 18 let ani zvířata.
V případě vzniku mimořádné události je každý, kdo se nachází v prostorách parkoviště, povinen řídit se pokyny správce objektu a dalších odpovědných pracovníků.
Chodci, kteří se pohybují v prostorách parkoviště, používají pouze krajnicové a další jim vymezené komunikace a při sestupu nebo výstupu mezi podlažími používají výhradně schodiště či výtahy k
tomuto účelu určené. Mají zakázáno používat příjezdovou nebo odjezdovou rampu ke vstupu nebo výstupu z parkoviště.
Zákazníci, které se pohybují v parkovacích prostorách, jsou odpovědné za jakoukoliv škodu, kterou svým jednáním způsobí Provozovateli nebo třetím osobám.
Případné nedodržení či porušení výše uvedených parkovacích podmínek může vyústit ve vyúčtování smluvní pokuty ve výši 1.500 Kč za započatých 24 hodin počínajících v 00:00 a/nebo odtažení
vozidla na nebezpečí a náklady majitele/uživatele.
Ztráta lístku je zpoplatněna částkou ve výši 1.500 Kč; řidič se v takovém případě musí identifikovat a poskytnout doklady, které ho opravňují k užívání vozidla.
Parkování pouze na vlastní nebezpečí. Společnost nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození, ke kterému došlo v souvislosti s použitím Garáží.
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5

CENOVÉ PODMÍNKY

5.1

Parkování je možné pouze za úplatu. Ceny za parkování jsou uvedeny na vstupním panelu a na platebním terminálu.

6

REKLAMACE SLUŽEB

6.1

6.4

Případné reklamace je třeba uplatnit písemně u provozovatele společnosti ONEPARK s.r.o., IČ: 01484087, se sídlem Revoluční 1082/8, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00, jinak k nim nebude
přihlíženo.
Reklamaci je Zákazník povinen řádně odůvodnit a připojit k ní veškeré podklady reklamaci dokládající. V reklamaci je Zákazník povinen uvést zejména svou identifikaci, identifikaci vozidla, Garáže,
termínu parkování a dobu kdy byla shledána reklamovaná závada, kdy důvod reklamace vznikl a co je předmětem reklamace.
Po obdržení reklamace Společnost vyhodnotí, zda je za příčinu reklamace zodpovědná. Pokud není příčina reklamace shledána na straně Společnosti, bude postoupena třetí zodpovědné straně, která je
povinna zaslat Zákazníkovi zprávu o vyřízení reklamace ve lhůtě 30 dnů ode dne obdržení reklamace.
Bude-li reklamace dle předchozího odstavce odůvodněná a oprávněná, zjedná Společnost v přiměřené lhůtě nápravu.
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ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1
7.2
7.3

Společnost si vyhrazuje práva odmítnout zprostředkování parkovacích služeb v případě, že je plně vyčerpána kapacita Garáží nebo není Garáž dostupná z jiných důvodů.
Tyto VOP v platném znění jsou zveřejněny na internetových stránkách Provozovatele a v garážích.
Tyto VOP jsou platné od 1. 9. 2014 a Provozovatel si vyhrazuje právo je změnit bez předchozího upozornění. Změna je účinná zveřejněním na internetových stránkách Provozovatele a v garážích.
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ONEPARK s.r.o., post@1park.cz, tel.: (+420) 734 647 705

