ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ABONNEMANG AV PARKERING
(gäller ej fasta platser som styrs av hyresavtal)
Allmänna villkor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abonnemanget löper enligt överenskommelse tillsvidare.
Abonnemanget berättigar till parkering inom angivet parkeringsområde i mån av ledig plats.
Abonnemangsinnehavaren ansvarar för att ange registreringsnummer i Parkering Malmö kundportal
för det fordon som parkeras (gäller ej parkering i bomsystemsanläggningar).
Endast personbilsregistrerade fordon får uppställas.
Endast ett fordon får uppställas per parkeringsplats.
Uppställning får endast ske inom markerad plats.
Avställda fordon, fordon med körförbud eller fordon som kan medföra sanitär olägenhet får ej
uppställas på parkeringsområdet.
Upplåtelse i andra hand är inte tillåtet.
Inga reparations- och/eller justeringsarbete får utföras inom parkeringsområdet.
Abonnemangsinnehavaren ansvarar för all skada inom parkeringsområdet som uppstår genom er eller
av er anlitade persons vållande.
Parkering Malmö förbehåller sig rätten att justera priset enligt bolagets prispolicy.
Parkering Malmö förbehåller sig rätten att säga upp abonnemanget om inte dessa allmänna villkor
följs eller på grund av utrymmesbrist, upphörande av parkeringsområde e.dyl.

Ansvarsbegränsning
•
•

Parkering Malmö är inte ersättningsskyldig för händelser som denne inte är vållande till.
Force Majeure: Parkering Malmö fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av abonnemanget och
från skyldighet att erlägga skadestånd om Parkering Malmös åtaganden inte alls, eller endast till
onormalt hög kostnad, kan fullgöras på grund av krigshändelse, arbetsinställelse, blockad, eldsvåda,
explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som upplåtaren inte råder över och inte heller kunnat
förutse.

Underhåll
•

Parkering Malmö är inte skyldig till prisnedsättning eller att ordna ersättningsplatser vid reparationer
eller sedvanligt underhåll av fastigheten/parkeringsområdet. Det åligger dock Parkering Malmö att i
god tid underrätta kunderna om, när och under vilken tid arbete skall utföras.

Betalning
•

Betalning skall ske utan påminnelse senast sista vardagen före varje ny förlängningsperiods början på
bankgiro 5815-3925. Om betalning ej erlagts i rätt tid är parkeringsrätten förverkad och Parkering
Malmö äger rätt att säga upp abonnemanget med omedelbar verkan.

Uppsägning av abonnemang
•

Abonnemanget har en ömsesidig uppsägningstid på en kalendermånad före abonnemangets
förlängningsperiods utgång. Om inte så sker förlängs abonnemanget med motsvarande den initialt
avtalade abonnemangsperioden.

Meddelande
•

Vid adress- eller namnändring skall Parkering Malmö underrättas snarast.

