Szerzıdés gépjármő ırzött parkolóban történı elhelyezésrıl

(az ırzött parkoló nyújtotta szolgáltatásokat élvezı személy, a továbbiakban, mint „ügyfél“)
a jármővet átadó személy – ügyfél – utó- és vezetékneve:…………………………………………………………………………………
lakóhelye:
……………………………………………………………………………………………………………
Prágai címe és kapcsolattartó tel.: …………………………………………………………………………………………………………
útlevélszám, szem. ig. Szám: ……………………………………………………………………………………………………………
név / cégnév:
……………………………………………………………………………………………………………
székhely:
……………………………………………………………………………………………………………
Stat. azonosító, adószám
……………………………………………………………………………………………………………
(az ırzött parkoló szolgáltatásait nyújtó személy, a továbbiakban, mint „üzemeltetı“)
a jármővet átvevı, és az üzemeltetıt képviselı
személy utó- és vezetékneve: ……………………………………………………………………………………………………………
lakóhelye:
……………………………………………………………………………………………………………
útlevélszám, szem. ig. Szám: ……………………………………………………………………………………………………………
név / cégnév:
D.A.N.Security – Daniel Hála
tel: 777858041
székhely:
Střelničná 1977/20, Praha 8, 182 00
e-mail: halad@volny.cz
Stat. azonosító, adószám
660 28 647, CZ-7311220213

1. cikkely
A szerzıdés tárgya
Jelen szerzıdés tárgya az ügyfél jármővének ırzött parkolóban történı elhelyezése, a jármő parkolóba
juttatása, ill. visszajuttatása az átadás helyszínére.
Jelen szerzıdés szerves részét alkotja a jármővet közelebbrıl meghatározó, ill. annak mőszaki állapotát
ismertetı jármőátadási jegyzıkönyv.
Típus ……………………………………………Rendszám……………………………………………
VIN……………………………………………………………………………………………

2. cikkely
A jármő átvétele és átadása
Az ügyfél a fent említett jármővet ırzött parkolóban történı parkoltatás céljával adja át az
üzemeltetınek. Parkolási idıtartam: .................. -tól/-tıl (dátum, óra) ............-ig (dátum, óra)
Az átadás helyszíne: ……………………………………………………………
Az átvétel helyszíne: ……………………………………………………………
Az ügyfél tudomással bír arról a tényrıl, hogy jármővét az ırzött parkolóba az üzemeltetıt képviselı
jármővezetı juttatja el.
Az ügyfél tudatában van annak, hogy átadáskor jármőátadási jegyzıkönyv felvételére kerül sor, amelyet
négy db digitális fénykép egészít ki. Ezeket az üzemeltetıt képviselı személy biztosítja.
Az ügyfél tudomással bír arról a tényrıl, hogy a jármővet az elıre leegyeztetett helyszínen és idıpontban
köteles átvenni. Késedelem esetén az ügyfélnek az üzemeltetı érvényes díjszabása szerinti késedelmi díj
kerül felszámításra. Az egy órát meghaladó várakozás esetén a jármő az üzemeltetı érvényes díjszabása
szerinti díj ellenében visszaszállításra kerül az ırzött parkolóba. Az ügyfél legkésıbb egy órával az
átvétel idıpontja elıtt módosíthatja az átvétel helyszínét és idıpontját.

3. cikkely
A szerzıdı felek jogai és kötelességei
Az üzemeltetı jelen szerzıdés alapján kizárólag a jármő átadási helyszínrıl ırzött parkolóba juttatására
jogosult Köteles az ırzött parkolóban a jármő felügyeletét biztosítani, majd a parkoltatás végeztével a
jármővet felesleges kitérık nélkül egyenesen az átadás helyszínére juttatni.
Jelen szerzıdés értelmében az üzemeltetı semmilyen más úthoz nem használhatja a jármővet, és nem
bocsáthatja azt harmadik személy rendelkezésére.
Az ügyfél jogosult és egyben köteles elıírásszerően kitölteni a jármőátadási jegyzıkönyvet, és a
jármővet a jegyzıkönyvben feltüntetett állapotnak megfelelıen átadni. Különösképpen vonatkozik ez a
jármő hibátlan állapotára, megfelelı mennyiségő üzemanyag-tartalékára és kikapcsolt riasztójára.
Az ügyfél jogosult ellenırizni az üzemeltetıt képviselı - átvevı személy személyazonosságát.
Az ügyfél jogosult az üzemeltetı által kínált kiegészítı szolgáltatások igénybe vételére.

4. cikkely
Szolgáltatási díj
Az üzemeltetı ………………, értékő szerzıdéses szolgáltatási díjra jogosult, és e díjat az ügyfél jelen
szerzıdés aláírásakor az üzemeltetıt képviselı, jármővet átvevı személynek kifizette.
A szolgáltatás igénybe vételének meghosszabbítása esetén az ügyfél a megemelt díjat a jármő
átvételekor rendezi.

5. cikkely
A szolgáltatásnyújtás vége
A szerzıdı felek e szerzıdést a szolgáltatás nyújtását jegyzıkönyv szerinti átadással zárják le.
A szerzıdı felek e szerzıdést megegyezéssel, és jegyzıkönyv szerinti átadással is megszüntethetik.
Az ügyfél a gépjármő ırzött parkolóban történı elhelyezésrıl szóló szerzıdést bármikor felmondhatja,
vagy megállapodásos alapon meghosszabbíthatja.
Amennyiben az ügyfél fel kívánja mondani a szerzıdést, a szolgáltató fenn tartja magának a jogot a
jármő visszaszolgáltatásához szükséges idıre (jármővezetı biztosítása, lehetséges forgalmi dugó stb.)
Az ügyfél jogosult a szerzıdés felmondását követıen a jármővet személyesen is átvenni az ırzött
parkolóban. Az átadási/átvételi jegyzıkönyvre vonatkozó rendelkezéseket e tény semmilyen módon nem
befolyásolja.
Az üzemeltetı kizárólag a szolgáltatásnyújtás objektív okok általi akadályoztatása esetén jogosult e
szerzıdés lejárta, és a jármő jegyzıkönyv szerinti visszaszolgáltatása elıtt felmondani e szerzıdést.

6. cikkely
Kárfelelısség
Az üzemeltetı az ügyféltıl átvett jármőért a cseh jogi szabályozás, különösképpen a 40/1964 Tt. sz.
Kereskedelmi Törvénykönyv szerinti terjedelemben felelıs.
Az ırzött parkoló üzemeltetıje felelısséggel tartozik a nála megırzés céljából elhelyezett tárgyakért. A
Kereskedelmi törvénykönyv 435. §-a értemében felel mindazon károkért, amelyek az ügyfélnek az
üzemeltetınél elhelyezett jármővén és annak tartozékain keletkeztek. A jármővek tartozékai alatt
értendık pl. az autórádiók, a gyerekülések, üzemanyagkannák, pótkerekek, szerelıkulcsok és más
szerszámok, üléshuzatok stb.
Az üzemeltetı nem felel a jármő üzemeltetésével összefüggésben nem lévı, és a jármőben
alkalomszerően található tárgyakon keletkezett károkért (pl. öltözék, hangszer, mobiltelefon, notebook
stb.)

7. cikkely
Kiegészítı szolgáltatások
Gépi mosatás

Kézi mosatás

Belsı tér takarítás

ÜA tankolás

Szerviz biztosítása

Pontosítás……………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. cikkely
Záró rendelkezések
Jelen szerzıdés két példányban készült, ezekbıl a szerzıdı felek egyet-egyet kapnak kézhez.
A szerzıdés mindennemő módosítására, kiegészítésére kizárólag írásban nyílik mód.
Amennyiben e szerzıdés nem rendelkezik másként, a szerzıdı felek jogviszonyát az általános érvényő
elıírások, különösképpen a hatályos szerkesztés szerinti Kereskedelmi törvénykönyv szabályozzák

Kelt Prágában, …………… napján
………………………
Üzemeltetı

………………………
Ügyfél

