Provozní řád.
Garáže Pod Náspem
795/12, Praha 9
1. Provozovatel
VOSS’99 s.r.o.
Krejčího 2261/2a
180 00 Praha 8
IČO: 48037249
tel.: 283840612, 284680932
1. V garážovém stání mohou parkovat
pouze motorová vozidla nájemce
garážového stání, která musí být nahlášena
k evidenci u správce objektu nebo v
rezervačním systému.
2. Splněním této podmínky má nájemce
právo využívat společná zařízení. Přitom se
řídí ustanoveními tohoto provozního řádu,
případně dalšími právními a technickými
předpisy.
3. Vjezd a vstup do objektu je povolen
pouze nájemci stání, případně osobě jím
pověřené, a osobám v jeho doprovodu. Po
dobu pobytu těchto osob v objektu garáží
odpovídá nájemce stání za případné škody
způsobené těmito osobami. V žádném
případě nelze umožnit vjezd dalšímu
motorovému vozidlu, pro které nebyla
rezervace provedena.
4. V případě jakýchkoliv potíží s rezervací
kontaktujte zprostředkovatele - MR.PARKIT
s.r.o. (tel: +420 730 513 544).

2. Provozní doba
Provozní doba nepřetržitá 00.00 — 24.00
hodin.
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3. Práva a povinnosti
provozovatele

- odcizení vozidla osobou, jež se při
převzetí prokázala řádným kontrolním
dokladem;

Provozovatel je povinen:

- škodu, kterou způsobil v areálu
střeženého parkoviště jiný řidič a viník je
provozovateli znám. V takovém případě
uplatní poškozený náhradu škody přímo u
osoby viníka.

- dodržet platnou legislativu pro označování
provozovny — parkoviště;
- zajistit organizaci a provoz areálu
parkoviště jakož i střežení vozidel
převzatých k zaparkování;
- udržovat čistotu, pořádek a
provozuschopnost areálu parkoviště;
- viditelně umístit ceník nabízených služeb.
Provozovatel (nikoliv však MR.PARKIT)
odpovídá za škody, které prokazatelně
vznikly v době parkování na střeženém
parkovišti na vozidlech a jejich
příslušenství.
Při zjištění vzniku škody na majetku svém
nebo třetích osob je každý povinen oznámit
tuto skutečnost bez zbytečného odkladu
správci objektu.
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.
Provozovatel, stejně jako MR.PARKIT
neodpovídá za:
- škody na vozidle a jeho příslušenství,
které prokazatelně nevznikly na střeženém
parkovišti v době
parkování;
- ztrátu, poškození nebo odcizení věci,
která netvoří příslušenství vozidla;

MR.PARKIT jako zprostředkovatel služby
neručí za žádné škody, které vzniknou:
- osobám, zvířatům či na věcech
nalézajících se bezdůvodně v prostoru
garáže;
- v důsledku nahodilého jevu nebo vyšší
moci (jako ozbrojená loupež, samovznícení
zaparkovaného vozidla, vlivy počasí (sníh,
náledí,...), války, teroristického útoku,
sabotáže, apod.);
- na vozidle nebo jiných movitých věcech
parkujícího, ani za škodu způsobenou
zraněním v areálu garáže.
MR.PARKIT odpovídá pouze za přímé
škody, které jeho klienti skutečně utrpěli
a které jim prokazatelně vznikly při
plnění svých povinností souvisejících se
zprostředkováním služeb, a to do
výše celkové ceny rezervace.
Provozovatel, stejně jako MR.PARKIT, je
oprávněn:
- odmítnout k převzetí do areálu
střeženého parkoviště vozidlo s únikem
oleje, P1-IM či jiných kapalin nebo maziv a
nebo vozidlo, které není řádně zabezpečeno
proti vniknutí a neoprávněnému užití jinou
osobou
- v souladu s uzavřeným smluvním
vztahem se zákazníkem vybírat poplatek za
parkování

- vyžadovat na zákaznících plnění
provozního řádu střeženého parkoviště a
smluvních závazků
- nevydat zaparkované vozidlo osobě,
která není schopna se prokázat řádným
kontrolním dokladem

4. Práva a povinnosti zákazníka
Zákazník je oprávněn:
- požadovat vydání platebního dokladu za
provedenou platbu
- bezvadné zajištění poskytovaných služeb
provozovatele
- uplatnit vůči provozovateli náhradu
vzniklé škody v souladu s tímto provozním
řádem
- převzít od provozovatele při nahlášení
pojistné události jeden výtisk „Hlášení o
škodě pojišťovně”, potvrzený podpisem
pracovníka provozovatele
Zákazník je povinen:
- zabezpečit vozidlo proti neoprávněnému
užití jinou osobou
- řídit se pokyny pracovníka provozovatele
při organizaci a řízení provozu parkoviště
- neprovádět v areálu parkoviště mytí
vozidel, výměnu a doplňování maziv, a
jiných kapalin, opravy vozidel. Zákazníkům
je dále zakázáno skladovat v areálu
parkoviště VIEW nebo jiné hořlaviny
- parkovat na místě, které mu bylo
přiděleno, pouze vozidlo, na které má
uzavřen s provozovatelem smluvní vztah
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- veškeré reklamace, poškození, zničení
či odcizení vozidla nebo jeho příslušenství
oznámit ihned, nejpozději však před
odjezdem z areálu střeženého parkoviště
- při podezření na násilný trestný čin
ponechat vozidlo na místě a škodu oznámit
neprodleně pracovníkovi provozovatele
- vyplnit bez odkladu potřebný počet
„Hlášení o škodě pojišťovně” a nechat jej
potvrdit Policii ČR

5. Cena za služby
Ceny za poskytované služby jsou podle
vyhlášky č. 526/1990 Sb. dohodou. Ceny
jsou uvedeny ve vyvěšeném Ceníku služeb.

6. Platnost provozního řádu
Provozní řád nabývá platnosti dne: 14. 11.
2011
Byl jsem seznámen s povinnostmi a
právy obou smluvních stran a odpovídám
při plnění úkolů strážný služby za jejich
dodržování.
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