Platnost od 1. 3 . 2020

Provozní řád parkoviště v areálu Auto- Moto Riegger s.r.o.
Provozovatel: Auto - Moto Riegger s.r.o., Litoměřická 575/4, 190 00 Praha 9, IČ 27190579

1. UŽÍVÁNÍ PARKOVIŠTĚ
1. Smluvní vztah vzniká vjezdem na parkoviště, přičemž klient souhlasí s podmínkami parkoviště
a jeho provozním řádem, nebo případným podepsáním smlouvy.
2. V případě uzavření smlouvy se veškerá práva a povinnosti řídí ustanovením smlouvy a dále dle
platných předpisů parkoviště.
3. Parkoviště má Auto - Moto Riegger s.r.o. v pronájmu, není tedy jeho vlastníkem, a nevztahuje
se na ně zákon č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích. Uživatel parkoviště je
však povinnen řídit se umístěním dopravním značením a pokyny zaměstnanců provozovatele.
4. Celý areál Auto - Moto Riegger s.r.o., včetně parkoviště, je monitorován kamerovým
systémem.
5. Parkoviště nemá charakter hlídaného parkoviště a není fyzicky střeženo. Kamerový monitoring
je pouze namátkový.
6. Užití parkoviště je povolenou pouze zákazníkům firmy Auto - Moto Riegger s.r.o. nebo
majitelům vystaveného povolení k parkování.
Pro použití parkoviště se zákazníkem rozumí vozidlo přistavené k provedení servisu firmou
Auto - Moto Riegger s.r.o., takové vozidlo může být na parkovišti odstaveno po dobu trvání
zakázky, zákazník autosalonu nebo prodejny náhradních dílů. Zákazníci, kteří nepřistavili
vozidlo k opravě a nemají sepsanou zakázku mohou parkoviště užít jen po dobu své návštěvy
v areálu firmy Auto - Moto Riegger s.r.o. Ostatní odstavení vozidla se považuje za
neoprávněné.
7. Provozovatel parkoviště nijak neodpovídá za škody vzniklé odstavením vozidla na parkovišti,
pokud nebylo vozidlo předmětem sjednané zakázky na jeho opravu nebo za jeho odcizení,
jakož za věci ve vozidle odložené.
8. Uživatel parkoviště je povinen vjíždet na parkoviště pouze k tomu určenou cestou a k
parkování využívat jen vyznačená parkovací stání.
Plocha, která není označena jako parkovací stání slouží ke skladování vozidel určených k
opravě nebo prodeji provozovatelem parkoviště.
9. Vozidla, odstavená na místech, která k tomu nejsou určena, nebo neoprávněně na pozemku
parkoviště/skladovací/manipulační ploše mohou být na náklady jejich majitele odstraněna
odtažením na záchytná parkoviště Městské policie Praha.

2. PROVOZNÍ DOBA, CENA
1. Areál parkoviště je zákazníkům přístupný v době Po-Pá od 8:00 do 18:00, So 8:00-12:00.
2. Asistenční službě může být areál na žádost zpřístupněn i mimo tuto dobu - NONSTOP.
3. Provzovatel areálu si vyhrazuje právo na změnu, či úpravu této doby bez předchozího
upozornění, v návaznosti na úpravu provozní doby prodejen a servisu.
4. Ceny:
1. Parkování po dobu využití služeb servisu provozovatele, či návštěvy jeho prodejen je
zdarma.
2. Parkování přes noc je zpoplatněno částkou 250,-/noc, parkovné je třeba uhradit předem v
autoservisu (vydání parkovací karty).
3. Parkování neopravitelných vraků po nehodě je zpoplatněno 100,-/den ode dne uzavření
pojistné události pojišťovnou do jeho odklizení.

3. OSTATNÍ PRÁVA A POVINNOSTI
1. Je zakázáno vjíždět na parkoviště za účelem jeho neoprávněného užití.
2. Je zakázáno vjíždět na parkoviště s vozidlem, které by mohlo způsobit ekologické či jiné
znečištění parkoviště, pokud tak není učiněno v souladu s pokyny provozovatele za účelem
zajištění opravy vozidla za zvýšených bezpečnostních opatření.
3. Je výslovně zakázáno provádět jakékoliv svévolné opravy vozidla na parkovišti.
4. V případě plné obsazenosti parkoviště je uživatel povinnen neprodleně opustit prostor
parkoviště.
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5. Je zakázáno blokovat, či jinak omezovat ostatní uživatele parkoviště a jejich vozidla. Stejně tak
je zakázáno parkovat na vyhrazených, či jinak rezervovaných stáních parkoviště.
6. Uživatel parkoviště odpovídá za škodu způsobenou provozem vozidla, či jeho odstavením v
prostorách parkoviště na majetku provozovatele parkoviště nebo ostatních vozidlech.
Za způsobení škody je považováno také odstavení vozidla jinde než na k tomu určeném místě,
pokud tím bud bránit v pohybu v běžné jízdní dráze, či pri manipulaci na skladovací a výstavní
ploše.
7. Bez předchozího povolení personálu provozovatele je zakázáno vjíždět do prostoru parkoviště
s přívěsným vozíkem.
8. V případě požáru jsou uživatelé parkoviště povinni řídit se pokyny personálu provozovatele
nebo hasičů.
Odpovědná osoba:
Jakub Jursík - jednatel, tel. 602 818 585 (v nepřítomnosti Adam Čížek - vedoucí servisu, tel. 724
324 353)
Auto - Moto Riegger s.r.o.

