Podmínky
poskytování služeb
Nemáme rádi dlouhé dokumenty.
Nicméně je potřeba se dohodnout
na základních podmínkách
poskytování našich služeb.
Prosíme, přečtěte si je, abychom
předešli nějakému nedorozumění.
Tyto podmínky jsou podmínkami
smluvními. Podmínky poskytování
služeb se vztahují na všechny
služby, které společnost
MR.PARKIT s.r.o. (dále jen „MR.
PARKIT“) poskytuje. Provedením
rezervace potvrzujete, že jste si
níže uvedené podmínky přečetli a
souhlasíte s nimi. Tyto stránky –
www.mrparkit.com, včetně jejich
obsahu a struktury a služba
online rezervace parkovacích míst
poskytovaná na těchto stránkách,
jsou vlastněny a provozovány
společností MR.PARKIT s.r.o.
Vyhrazujeme si právo Podmínky
poskytování služeb (dále jen
„PPS“) kdykoliv změnit.
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1. O společnosti MR.PARKIT s.r.o
Společnost MR.PARKIT s.r.o. je
nová, dynamicky se rozvíjející
společnost, která se snaží
zpříjemnit parkování řidičům
a usnadnit život majitelům
parkovacích míst.
Zabýváme se zprostředkováním
nájemního vztahu mezi majiteli
parkovacích míst a řidi či, zájemci
o parkování. Naší snahou je
nabídnout řidičům službu, díky
které si snadno dopředu najdou
místo pro parkování, zjistí základní
informace o tomto místě a jeho
okolí. Majitelům parkovacích míst
pomáháme s administrativními
záležitostmi, staráme se o
propagaci a zprostředkováváme
uzavření smluvního vztahu mezi
jím a parkujícím.

2. Naše služby

3. Ceny, platba, fakturace

Naše společnost poskytuje
prostřednictvím této webové
stránky online platformu, na které
Vám nabízí k pronájmu volná
parkovací místa svých partnerů.
Společnost MR.PARKIT s.r.o.
svým jménem zprostředkovává
styk mezi majitelem příslušného
parkovacího místa a Vámi,
parkujícími.

Cena uvedená na našich
stránkách za 1 parkovací místo
obsahuje DPH a je konečná.
Za prostředkování parkovacího
místa Vám neúčtujeme žádný
další poplatek. Pokud se liší cena
uvedená u profilu garáže na našich
stránkách a cena na rezervaci
/ parkovacím lístku, má cena
na rezervaci /parkovacím lístku
přednost. Ceny jsou uvedeny v
jednotlivých profilech garáže.

Rezervací parkovacího místa
na našich stránkách vstupujete
do přímého smluvního vztahu s
majitelem Vámi zarezervovaného
parkovacího místa. Tento vztah je
právně závazný. Po provedení
rezervace na našich stránkách
Vám zpřístupníme vybrané
parkovací místo pomocí našeho
elektronického systému a
z platební karty Vám banka
odečte částku odpovídající
ceně rezervace. Sjednaný nájem
má charakter jednorázového
plnění a povinnosti majitele jsou
splněny při Vašem prvním vjezdu
na parkoviště. Při poskytování
služeb jsou relevantní údaje
uvedené na našich webových
stránkách, nikoli informace
uvedené na webových stránkách
majitele parkovacího stání,
nebo jinak sdělené.

Cizoměnové transakce jsou
při úhradě kreditní kartou
účtovány v korunách a v
momentě platby budou
převedeny dle aktuálního kurzu
stanoveného Československou
obchodní bankou a. s. (bankou
zprostředkovávající platební styk,
dále jen „ČSOB“). Pro provedení
platby prostřednictvím kreditní
karty budete přesměrování
na zabezpečenou platební
bránu ČSOB (více viz ochrana
Vašeho soukromí).
Cizoměnové transakce jsou při
úhradě přes Paypal účtovány v
korunách a v momentě platby
budou převedeny dle aktuálního
kurzu Paypal.  
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Pokud máte zájem o vystavení
faktury, stačí vyplnit fakturační
údaje v jednom z kroků rezervace
a na email Vám bude po dokončení
rezervace nejpozději do 5
pracovních dní zaslána faktura –
daňový doklad ve formátu PDF.

4. Ochrana Vašeho
soukromí
Vaše soukromí a zadané údaje jsou
pro nás vzácné, vážíme si jich a
respektujeme je. Při práci se
soukromými údaji se řídíme
platnou legislativou. Další detailní
informace týkající se ochrany
Vašeho soukromí naleznete v
dokumentu „Zásady ochrany
osobních údajů“ na našich
webových stránkách.
Informace týkající se
Vašich kreditních karet
nesledujeme, nezpracováváme
a ani neuchováváme. Veškeré
tyto činnosti provádí ČSOB
prostřednictvím své platební
brány. Bližší informace můžete
získat na adrese www.csob.cz.
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5. Rezervace, provozní řád
parkovacího místa
Rezervace je vytvářena pro
konkrétní osobu / řidiče a vozidlo.
Je v rozporu s Podmínkami
poskytování služeb umožnit
na Vaši rezervaci parkování
jiné osobě, nebo parkovat na
rezervovaném místě jiné vozidlo,
než je uvedeno v rezervaci.
Rezervace parkovacího místa
nesmí být dále zcizena, nesmí tedy
být prodána, předána, darována, či
jinak převedena na osobu odlišnou
od osoby, která rezervaci uzavřela.
Na našich internetových stránkách
je v profilu jednotlivé garáže
umístěn její provozní řád, kterým
jste povinni se řídit.
Odsouhlasením PPS souhlasíte
také s provozním řádem
vybrané garáže. Za škody, které
Vám vzniknou při porušení
provozního řádu, zodpovídáte
výhradně vy. Odsouhlasením
PPS souhlasíte, že v případě,
že Vaše vozidlo bude na
Parkovacím místě mimo dobu
stanovenou v rezervaci, může
být na Vaše náklady odtaženo,
případně zajištěno botičkou,
která bude odstraněna po
úhradě odpovídajícího parkovného
a souvisejících nákladů.

Pro všechny garáže platí
ustanovení zákona č. 361/2000
Sb. O provozu na pozemních
komunikacích.

6. Zrušení rezervace,
Odstoupení od smlouvy
Pokud zjistíte, že Vám Vámi
provedená rezervace nevyhovuje,
můžete ji zrušit. Zrušení
rezervace do 1 dne před jejím
začátkem, je bez storno poplatků.
Zaplacená částka Vám bude
připsána zpět na Vaši platební
kartu/či PayPal účet do 30
dnů ode dne ohlášení storno
rezervace emailem na info@
mrparkit.com. Za vrácení částky
je plně odpovědný MR.PARKIT.
Méně než 1 den před začátkem
rezervace již zrušení rezervace
provést nelze, ani nelze provádět
zkrácení rezervace.
V takovém případě se již uhrazené
nájemné nevrací.
Pokud jste si parkování rezervovali
v nesprávné garáži, tak nás prosím
kontaktujte prostřednictvím
naší hot linky (+420 730 513 544).
Rezervaci Vám rádi upravíme,
pokud to obsazenost druhé garáže
umožňuje.
Spotřebitelé jsou oprávněni
od nájemní smlouvy uzavřené

distančním způsobem ve lhůtě 14
dní od uzavření odstoupit,
uhrazené nájemné bude v takovém
případě vráceno klientovi,
nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy
bylo oznámení o odstoupení od
smlouvy doručeno MR.PARKIT.
Pro účely uplatnění práva na
odstoupení od smlouvy musíte o
svém odstoupení od této smlouvy
informovat MR.PARKIT zasláním
emailové zprávy na adresu info@
mrparkit.com. Spotřebitelé berou
na vědomí, že sjednáný nájem má
charakter jednorázového plnění
a povinnosti majitele jsou splněny
při prvním vjezdu na parkoviště.
Po vjezdu na parkoviště již tedy
nemohou od smlouvy odstoupit.
Ve výjimečných případech
(např. nemožnost parkování na
vybraném parkovacím místě) je  
MR.PARKIT oprávněn rezervaci
zrušit. V takovém případě budete
neprodleně kontaktováni a bude
Vám nabídnuto alternativní
parkovací místo, případně vrácení
peněz.

7. Prohlášení o
odpovědnosti
V souladu s informace uvedenými
v těchto podmínkách a s tím, že
MR.PARKIT poskytuje služby svým
jménem na účet
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majitelů jednotlivých parkovacích
míst, odpovídáme pouze za přímé
škody, které jste skutečně utrpěli
a které Vám prokazatelně vznikly
při plnění našich povinností
souvisejících se zprostředkováním
služeb, a to do výše celkové ceny
Vaší rezervace.
Společnost MR.PARKIT není
provozovatelem parkovacího
místa, ani se nezavazuje dopravní
prostředek po dobu jeho umístění
na parkovacím místě střežit.
Společnost MR.PARKIT tedy není
odpovědná za škodu, která vznikne
na vozidle nebo jiných movitých
věcech parkujícího, ani za škodu
způsobenou zraněním v areálu
garáže / parkoviště.
Parkující prohlašuje, že má
uzavřeno pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou provozem
vozidla (povinné ručení), či jiné
pojištění, které je co do podmínek
a pojistného krytí povinnému
ručení podobné.
Veškeré informace o parametrech,
průjezdné výšce a zabezpečení
garáže naleznete  
v profilu jednotlivé garáže na
našich stránkách. Za správnost
těchto údajů odpovídá majitel
garáže.
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8. Ostatní ustanovení
Tyto PPS a poskytování
našich služeb jsou v souladu
s platnou českou legislativou.
Veškeré případné spory vzniklé
v souvislosti s těmito smluvními
podmínkami a našimi službami
bude výhradně řešit příslušný
soud na území České republiky.
Vyhrazujeme si právo na změnu
těchto podmínek. Pokud se
některé ustanovení těchto
podmínek stane neplatným, nemá
tato skutečnost vliv na platnost
ostatních ustanovení.
V případě změny těchto podmínek
je při rezervaci parkovacího místa
relevantní to znění podmínek,
které bylo platné a účinné v
době uzavření rezervace.

9. Etické standardy
společnosti
MR.PARKIT s.r.o.
Snažíme se poskytovat služby na
vysoké úrovni a děláme pro to
maximum. Budeme rádi, když nám
svým jednáním pomůžete udržet
naše služby na nejvyšší možné
úrovni.

- Nediskriminujeme majitele
parkovacích míst ani Vás parkující
kvůli Vaší národnosti, pohlaví,
náboženskému vyznání, věku,
psychickému a fyzickému stavu,
sexuální orientaci, apod.
- Majitelé garáží poskytují
pravdivé a aktuální informace
o parametrech a zabezpečenní
garáže.

Vyhrazujeme si právo tyto
Podmínky poskytování služeb
změnit.
Tato verze je jediná platná a
účinná.
V Praze dne 17. března 2015

- Uvádějte veškeré informace
při rezervaci parkovacího místa
pravdivě a úplně.
-‐Chovejte se s v souladu s
provozními podmínkami jednotlivé
garáže / parkoviště.
- Neničte zařízení a prostory
garáže / parkoviště. Pokud na
parkovacím místě či v jeho okolí
způsobíte nějakou škodu, jste
za ni plně zodpovědní.
‐
- Pokud z jakýchkoliv
důvodů nemůžete opustit své
parkovací místo včas, informujte
neprodleně MR.PARKIT, protože
místo, na kterém parkujete, může
být rezervováno pro někoho jiného.
- Buďte fér chovejte se tak, jak
chcete, aby se jiní chovali k Vám.
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