Smluvní podmínky
A. Všeobecné smluvní podmínky pro online rezervaci
§ 1 Rezervace parkovacího místa/Uzavření smlouvy
1.

S poskytnutím systému online rezervací není spojena žádná právně závazná nabídka letiště
Drážďany (pronajímatel), nýbrž pouze nezávazná výzva zákazníkovi (nájemce) k předložení
nabídky na uzavření smlouvy o pronájmu parkovacího místa v souladu s níže uvedenými
Všeobecnými obchodními podmínkami.

2.

Kliknutím na tlačítko „Dokončit rezervaci“ odevzdává nájemce závaznou a neodvolatelnou
nabídku na uzavření smlouvy o pronájmu parkovacího místa pro tarifní zónu uvedenou v okně
rezervace.

3.

Tato nabídka je akceptována potvrzením pronajímatele, které je učiněno neprodleně po
předložení nabídky (potvrzení rezervace). Nájemce je povinen neprodleně zkontrolovat
bezchybnost tohoto potvrzení rezervace a neprodleně informovat o případných chybných údajích.

§ 2 Předmět smlouvy, popis služby, doba parkování
1.

Pronajímatel nabízí následující možnosti rezervace parkovacího místa po internetu.
V jednotlivých tarifních zónách platí níže uvedené minimální a maximální doby parkování:
-

Classic: Tarifní zóna Classic se nachází v krytém parkovišti a je rozdělena do všech čtyř
parkovacích úrovní. Nájemce si může volně vybrat parkovací místo z neobsazených
parkovacích míst v tarifní zóně Classic.

-

Low-Cost: Parkovací prostor Low-Cost se nachází v krytém parkovišti na úrovni 4. Tato
parkovací místa lze rezervovat výhradně přes internet.

-

Super-Low-Cost: Parkovací místa této tarifní zóny se nachází na parkovišti 3. Toto
parkoviště není zastřešené, proto jsou zde tarify velmi cenově výhodné.

-

Special: Navíc k možnosti standardního parkování má nájemce v celé zóně tarifu Classic
v krytém parkovišti možnost díky včasné online rezervaci získat parkovací místo v zóně
Classic za výhodnější tarif.

Pro tarifní zóny Classic a Special je doba parkování omezena na jeden měsíc, počínaje dnem
zaparkování. Pro tarifní zóny Low-Cost a Super-Low-Cost platí maximální doba parkování 21 dní,
počínaje dnem zaparkování. Po uplynutí maximální doby parkování je pronajímatel oprávněn
odstranit motorové vozidlo na náklady nájemce. Kromě toho přísluší pronajímateli až do
odstranění motorového vozidla poplatek v souladu s ceníkem nájemného.
Pro tarifní zóny Low-Cost a Super-Low-Cost platí minimální doba parkování 7 dnů a v tarifní zóně
Special pak minimální doba parkování v délce 3 dnů. Bude-li chtít nájemce parkovat kratší počet
dní, je to možné, musí však uhradit cenu za minimální dobu parkování.

2.

Uzavřením smlouvy získává nájemce právo na jednorázové zaparkování svého motorového
vozidla na veřejných parkovacích plochách na letišti Drážďany spravovaných pronajímatelem
(kryté parkoviště a parkoviště P3), a to na dobu sjednanou v rezervaci.
Pronajímatel poskytne nájemci k dispozici parkovací místo v rezervované tarifní zóně na dobu
parkování (nájemní dobu) stanovenou v potvrzení rezervace za úhradu nájemného uvedeného
v potvrzení rezervace.
Neodstraní-li nájemce své vozidlo po uplynutí smluvně sjednané doby nájmu z parkoviště, je
povinen za dobu do odstranění motorového vozidla uhradit odškodnění za užívání ve výši
příslušně platného tarifu. Toto odškodnění za užívání je splatné před odstraněním motorového
vozidla.
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Ostraha, kontrola, úschova a poskytnutí pojistné ochrany nejsou předmětem smlouvy. I když je
na parkovišti přítomen personál letiště nebo je parkoviště sledováno opticko-elektronickými
zařízeními (kontrola pomocí videa), nepřebírá pronajímatel tímto ochranu a záruky, zejména za
krádež či poškození. V případě videokontroly je zodpovědným místem ve smyslu Spolkového
zákona na ochranu dat společnost Flughafen Dresden GmbH, Flughafenstraße, 01109 Dresden.
3.

Nárok na konkrétní parkovací místo v tarifní zóně sjednané v rezervaci neexistuje.

4.

Nájemce zaparkuje svůj vůz výhradně v tarifní zóně uvedené v potvrzení rezervace.

5.

Zaparkována smí být pouze osobní vozidla schválená pro veřejnou dopravu. Vjíždění či
parkování osobních vozidel neregistrovaných pro provoz na silnicích, osobních vozidel s přívěsy,
jiných motorových vozidel či motocyklů, jízdních kol, mopedů, vjíždění na kolečkových bruslích,
skateboardech a pod. není povoleno. Výška vozidla smí činit max. 2 metry a délka vozidla
maximálně 5,10 m. Maximální přípustná hmotnost vozidla v krytém parkovišti činí 2,5 t.

§ 3 Ceny/platba
1.

Platí služby a ceny potvrzené při rezervaci.
Ceny, které jsou uvedeny při rezervaci, jsou platné pouze v případě rezervace předem
prostřednictvím systému na rezervaci parkovacích míst drážďanského letiště a platí výhradně na
rezervované období. Ceny jsou včetně platné sazby daně z přidané hodnoty.

2.

Poplatek za parkování je splatný ihned po uzavření nájemní smlouvy. Vrácení poplatku za
parkování pro případ, že nájemce pronajaté parkovací místo nevyužije, je možné pouze
v souladu s platnými zákonnými ustanoveními a v ostatním je vyloučeno.

3.

Poplatek za parkování musí být v rámci online rezervačního systému uhrazen ihned při rezervaci,
a sice některou z platebních karet akceptovaných letištěm (VISA, Mastercard) nebo
prostřednictvím systéme PayPal.
Platba EC kartou (electronic cash), kterou akceptují německé platební systémy, je možná do 7
týdnů před zahájením výkonu.
Pokud nelze platbu pomocí Electronic Cash řádně provést, rezervace propadá, není-li tato
nemožnost provedení platby zapříčiněna pronajímatelem.

4.

Do doby úplného uhrazení poplatků za parkování je pronajímatel oprávněn pozdržet veškeré
výkony, ke který je dle této smlouvy povinen.

5.

Při rezervaci v tarifu Classic- nebo Super-Low-Cost účtuje pronajímatel poplatek za rezervaci
přes internet. O platné výši tohoto poplatku je nájemce informován v průběhu rezervace, před
jejím potvrzením.

6.

Pro rezervace v tarifní zóně Low-Cost platí následující:
Zarezervovaný tarif Low-Cost je možné uplatnit pouze na parkovací ploše určené pro Low-Cost
parkování. Při překročení doby parkování platí ceny tarifní zóny Classic.

7.

Zúčtování nájemného s poukázkou není možné.

§ 4 Odstoupení od smlouvy
Nájemce může před sjednaným začátkem pronájmu od nájemní smlouvy odstoupit. Odstoupení od
smlouvy lze provést výhradně na internetu v přihlašovací části, bod „Moje rezervace/Storno“. Pro
účinnost odstoupení od smlouvy je důležitý okamžik, kdy oznámení o odstoupení od smlouvy obdrží
pronajímatel. Do 48 hodin před začátkem pronájmu může nájemce odstoupit od smlouvy bez dalších
poplatků, v případě pozdějšího odstoupení od smlouvy má pronajímatel nárok na úhradu paušálního
poplatku za odstoupení v následující výši:
-

do 48 hodin před začátkem doby nájmu: bez poplatku
od 48 hodin před začátkem doby nájmu: 100 % ceny nájemného

Poznámka:
Při stornování plateb uhrazených pomocí EC inkasa je částka vrácena během 3 týdnů.
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Nájemce má možnost prokázat, že pronajímateli nevznikla žádná škoda či že vzniklá škoda je nižší,
než sjednaný poplatek za odstoupení.
§ 5 Nevyužití služby
Vrácení poplatku za parkování není možné, zaparkuje-li nájemce svůj vůz v nižší kategorii, než kterou
rezervoval. Při předčasném ukončení smlouvy nebude platba vrácena. Dny parkování, které nebudou
využity, propadají.
§ 6 Ochrana dat
Platí ustanovení na ochranu osobních údajů pronajímatele, která jsou uveřejněna na internetových
stránkách letiště.

B. Podmínky parkování pro nájemce
§ 1 Vjezd, výjezd
Při vjezdu prosím přidržte Vám zaslaný QR kód (na papírovém výtisku nebo v mobilním telefonu) u
scanneru na QR kódy u vjezdové závory. Pokud vjíždíte během Vámi rezervované doby, scanner
rozpozná Vaši objednávku a vytiskne se výjezdní lístek s Vámi rezervovanou dobou parkování.
Odeberte prosím tento výjezdní lístek z výdejní drážky u vjezdové závory. Nyní můžete vjet a již si
nemusíte odebírat žádný jiný parkovací lístek.
Nezapomeňte prosím uschovat Váš výjezdní lístek pro výjezd!
§ 2 Pokyny pro použití
1.

Vozidlo zaparkujte řádně mezi vyznačenými pruhy. Vozidla musí být na označených parkovacích
místech zaparkována tak, aby na sousedních parkovacích místech bylo možno kdykoliv bez
problémů nastoupit a vystoupit z vozu. V opačném případě je pronajímatel oprávněn nechat
nesprávně zaparkované vozidlo na náklady a riziko nájemce přesunout nebo jej odstranit.

2.

Při vjezdu a výjezdu musí nájemce postupovat s náležitou opatrností, a to i v tom případě, jsou-li
mu přitom nápomocni zaměstnanci pronajímatele.

3.

Odstavené vozidlo musí být řádně uzamčeno a obvyklým způsobem zajištěno.

4.

Je nutno se řídit dopravními značkami umístěnými na parkovacích plochách a dalším značením.
Na parkovacích plochách se vozidlo smí pohybovat maximální rychlostí 10 km/h. V ostatním platí
pravidla silničního provozu.

5.

Je zakázáno vozidla na parkovacích místech, jízdních pásech a rampách opravovat či čistit,
doplňovat či vypouštět chladicí kapalinu, provozní kapaliny nebo oleje a způsobovat znečištění.

§ 3 Odstranění – zhodnocení vozidla
Pronajímatel může na náklady nájemce nechat vozidlo z parkovacího místa odtáhnout, pokud
a) je překročena maximální doba parkování,
b) zaparkované vozidlo ohrožuje provoz parkoviště, jako např. vytékáním kapalin,
c) vozidlo není registrováno nebo je během doby parkování vyřazeno z provozu.
§ 4 Ručení
Pronajímatel ručí za všechny škody, pokud byly z hrubé nedbalosti nebo úmyslně prokazatelně
způsobeny jím samotným, jeho zákonným zástupcem či osobou jím pověřenou a pokud byl nárok
zároveň oznámen před opuštěním parkoviště při předložení přístupového výjezdního lístku nebo
faktury. Ručení se vztahuje pouze na vozidlo samotné a nikoliv na jeho obsah. V ostatním je ručení
pronajímatele vyloučeno, připouští-li to zákon. Neručí za škody způsobené třetími osobami. Budou-li
v rozporu se smluvním ujednáním na pronajatém parkovacím místě odstaveny jiné předměty než
motorová vozidla, omezuje se ručení pronajímatele na hrubou nedbalost a úmysl.
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§ 5 Zástavní právo
Pronajímateli přísluší z důvodu jeho pohledávek z nájemní smlouvy právo na zadržení a zákonné
zástavní právo k zaparkovanému motorovému vozidlu nájemce. Je-li nájemce s platbou pohledávek
pronajímatele v prodlení, může pronajímatel zhodnotit předmět zástavy nejdříve dva týdny po
pohrůžce zhodnocení.

C. Ostatní ustanovení
Řád pro užívání letiště a Poplatkový řád pro letiště Drážďany jsou součástí této smlouvy.
Platforma pro urovnání sporů
Evropská komise vytvořila platformu pro mimosoudní urovnávání sporů. Spotřebitelé mají možnost
vyjasnit spory v souvislosti s online nákupem nebo online smlouvami o poskytování služeb nejprve
mimosoudní cestou.
Platforma je dostupná na externím odkazu:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/
Upozorňujeme, že se alternativního řízení k urovnávání sporů neúčastníme.

D. Platné právo – Příslušný soud - Překlady
1. Tato smlouva se řídí ustanoveními německého práva.
2. Je-li nájemce obchodník, sjednává se jako příslušný soud pro všechny spory, nezávisle na
tom, z jakého právního důvodu, sídlo pronajímatele, ledaže by zákon předepisoval jiný
příslušný soud.
3. V případě překladu těchto smluvních podmínek zůstává právně závazné pouze německé
znění.
Rozhodující je znění textu v německém jazyce.
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Poučení o odvolání pro spotřebitele ve smyslu § 13 německého Občanského zákoníku
Právo na odvolání
Máte právo odvolat tuto smlouvu během čtrnácti dnů bez udání důvodu.
Lhůta pro odvolání začíná běžet s obdržením tohoto poučení na trvalém nosiči dat, nikoliv však před
uzavřením smlouvy ani před splněním naší informační povinnosti dle § 312d odst. 1 německého
Občanského zákoníku ve spojení s článkem 246a § 1 zaváděcího zákona k německému Občanskému
zákoníku.
Pro výkon Vašeho odvolacího práva nás (Flughafen Dresden GmbH, Flughafenstraße, 01109 Dresden;
e-Mail: service-parken@dresden-airport.de; fax: 0351 881 3605) musíte informovat formou
jednoznačného prohlášení (např. dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem) o Vašem
rozhodnutí tuto smlouvu zrušit. Můžete k tomu použít přiložený vzor odvolacího formuláře. Tento
formulář však není předepsaný.
Pro dodržení lhůty pro odvolání postačuje, pokud sdělení o výkonu práva na odvolání odešlete před
uplynutím této lhůty pro odvolání.
Důsledky odvolání
V případě účinného odvolání musí být oboustranně přijaté výkony vráceny zpět. Jste povinni uhradit
hodnotu služeb již poskytnutých před odvoláním, pokud jste byli před svým prohlášením o uzavření
smlouvy na tento právní důsledek upozorněni a výslovně jste souhlasili, že realizaci protislužby
zahájíme před uplynutím lhůty pro odvolání. Pokud je dána povinnost k úhradě hodnoty již
poskytnutých služeb, může to vést k tomu, že budete i tak povinni splnit smluvní platební povinnosti
za období do odvolání. Vaše právo na odvolání zaniká předčasně, je-li smlouva zcela splněna oběma
stranami na jejich výslovné přání dříve, než uplatníte své právo na odvolání. Povinnosti k náhradě
plateb musí být splněny do 30 dnů. Lhůta začíná běžet odesláním Vašeho prohlášení o odvolání, pro
nás jeho přijetím.

Konec poučení o odvolání
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Formulář odvolání podle přílohy 2 k článku 246a § 1 odstavec 2 věta 1 číslo 1 zaváděcího zákona k
německému Občanskému zákoníku
Chcete-li smlouvu odvolat, vyplňte prosím tento formulář a zašlete jej zpět na:

Flughafen Dresden GmbH
Flughafenstraße
01109 Dresden
E-mail: service-parken@dresden-airport.de
Fax: 0351 881 3605

Tímto odvolávám/odvoláváme (*) mnou/námi (*) uzavřenou smlouvu o online rezervaci parkovacího
místa na letišti Drážďany.

Jméno(a) spotřebitele(ů):

.......................................................................................

Adresa spotřebitele(ů):

.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

E-mail:

.......................................................................................

Rezervováno dne:

.......................................................................................

Číslo rezervace:

.......................................................................................

Období rezervace:

od ..............................

Datum:

.......................................................................................

Podpis spotřebitele(ů):

.......................................................................................

(*) Nehodící se škrtněte.
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do .................................

