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Warunki korzystania 
z usług

Mr. Parkit nie przepada za długimi 
dokumentami prawniczymi, ale 
musimy jasno określić podstawowe 
zasady. Przeczytaj je uważnie    
zapobiegniemy dzięki temu ewentualnym 
nieporozumieniom.

Poniższe warunki są warunkami umowy. 
Warunki korzystania z usług dotyczą 
wszystkich usług świadczonych przez 
spółkę MR. PARKIT Sp. z o. o. (dalej „MR. 
PARKIT”). Dokonanie rezerwacji jest 
równoznaczne z akceptacją warunków 
korzystania z usług.

Właścicielem strony www.mrparkit.com, 
jej treści, struktury oraz wykonawcą 
świadczonej na niej usługi rezerwacji 
miejsc parkingowych on-line jest spółka 
MR. PARKIT.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany 
Warunków korzystania z usług w dowolnym 
momencie.
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1. O spółce MR. PARKIT

MR. PARKIT jest nową, dynamicznie 
rozwijającą się spółką, która stara się 
umilić kierowcom parkowanie oraz ułatwić 
życie właścicielom miejsc parkingowych.

Pośredniczymy w zawiązaniu stosunku 
najmu między właścicielem miejsca 
parkingowego a kierowcą zainteresowanym 
parkowaniem. Naszym celem jest 
oferowanie usługi, dzięki której kierowca 
z odpowiednim wyprzedzeniem znajdzie 
miejsce parkingowe oraz zdobędzie 
informacje na temat tego miejsca i jego 
okolicy. Właścicielom miejsc parkingowych 
pomagamy w kwestiach administracyjnych, 
zajmujemy się propagację oraz jesteśmy 
pośrednikami stosunku umownego między 
nimi a parkującymi.

2. Nasze usługi

Za pomocą niniejszej strony internetowej 
nasza spółka udostępnia platformę on-line 
umożliwiającą wynajem wolnych miejsc 
parkingowych naszych partnerów. Spółka 
MR. PARKIT jest pośrednikiem między 
właścicielem miejsca parkingowego a 
parkującym.

Dokonując rezerwacji miejsca 
parkingowego na naszej stronie, 
zawierasz bezpośredni stosunek umowny 
z właścicielem zarezerwowanego 
przez Ciebie miejsca parkingowego. 
Stosunek ten jest prawnie wiążący. Po 
dokonaniu rezerwacji na naszej stronie 
otrzymasz dostęp do wybranego miejsca 
parkingowego za pomocą systemu 
elektronicznego, a z Twojej karty płatniczej 
pobrana zostanie kwota odpowiadająca 
cenie rezerwacji.

Dla świadczonych usług relewantne są 
jedynie dane podane na naszej stronie 

internetowej, a nie informacje znajdujące 
się na stronie właściciela parkingu czy w 
innym miejscu.

3. Ceny, sposób płatności, 
fakturowanie

Podana na naszej stronie cena za 1 miejsce 
parkingowe zawiera podatek VAT i jest 
ceną końcową. Za udostępnienie miejsca 
parkingowego nie pobieramy żadnych 
dodatkowych opłat. Jeśli cena podana 
na profilu garażu na naszej stronie różni 
się od ceny podanej na rezerwacji/bilecie 
parkingowym, obowiązującą ceną jest cena 
podana na rezerwacji/bilecie parkingowym.

Transakcje w obcych walutach rozliczane 
są w koronach czeskich oraz przeliczane 
zgodnie z aktualnym kursem podanym 
przez Czechosłowacki Bank Handlowy 
(Československá obchodní banka, dalej 
ČSOB).

Aby dokonać płatności, przekierowany 
zostaniesz na zabezpieczoną Bramkę 
Płatniczą ČSOB (viz Ochrona prywatności).

W przypadku zainteresowania 
wystawieniem faktury wypełnij dane do 
faktury w jednym z kroków rezerwacji. 
Faktura – dokument podatkowy w formacie 
PDF zostanie przesłana na Twój adres 
e-mail w ciągu 5 dni roboczych.

4.Ochrona prywatności

Szanujemy Twoją prywatność i podane 
przez Ciebie informacje. Pracując z nimi, 
przestrzegamy obowiązujących przepisów 
prawnych. Szczegółowe informacje 
dotyczące ochrony prywatności znajdziesz 
w dokumencie „Zasady ochrony danych 
osobowych” na naszej stronie internetowej.

Nie śledzimy, nie przetwarzamy ani nie 

przechowujemy informacji dotyczących 
Twoich kart kredytowych. Dokonuje tego 
bank ČSOB za pośrednictwem swojej 
bramki płatniczej. Bliższe informacje na 
ten temat znajdują się na stronie www.
csob.cz.

5. Rezerwacja i regulamin 
korzystania z parkingu

Rezerwacja dokonywana jest dla 
konkretnej osoby/kierowcy i samochodu. 
Umożliwienie parkowania innej osobie na 
zarezerwowanym przez Ciebie miejscu lub 
zaparkowanie na nim innego samochodu 
niż podany podczas rejestracji jest 
niezgodne z Warunkami korzystania z 
usług. Rezerwacji miejsca parkingowego 
nie można również sprzedać, przekazać 
czy podarować osobie innej od osoby, która 
dokonała rezerwacji.

Na naszej stronie internetowej na profilu 
konkretnego garażu umieszczony jest 
regulamin, którego należy przestrzegać. 
Akceptując Warunki korzystania z 
usług, akceptujesz również regulamin 
wybranego garażu. Ponosisz też wyłączną 
odpowiedzialność za ewentualne szkody 
powstałe w wyniku nieprzestrzegania 
regulaminu.

Zasad funkcjonowania wszystkich garaży 
dotyczą postanowienia Prawa o ruchu 
drogowym, Dziennik Ustaw [RCz] nr 
361/2000.

6. Anulowanie rezerwacji, 
Odstąpienie od umowy

Jeśli stwierdzisz, że nie odpowiada Ci 
dokonana przez Ciebie rezerwacja, możesz 
ją anulować. Anulowanie rezerwacji 
przed jej rozpoczęciem nie wiąże się z 
żadnymi dodatkowymi opłatami. Zapłacona 
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kwota zostanie przelana na Twoją kartę 
płatniczą czy konto PayPal do 30 dni od 
momentu zgłoszenia na info@mrparkit.
com. Rezerwacji nie można anulować 
ani skrócić jej czasu po rozpoczęciu. W 
takim przypadku nie dokonujemy zwrotu 
pieniędzy.

W przypadku dokonania rezerwacji w 
niewłaściwym garażu skontaktuj się z nami 
telefonicznie: +420 277 277 977. Zmienimy 
szczegóły rezerwacji, jeśli miejsce we 
właściwym garażu będzie do dyspozycji.

Klienci są uprawnieni do odstąpienia 
od umowy najmu w ciągu 14 dni od jej 
zawarcia. W takim przypadku zapłacone 
już koszty wynajmu zostaną zwrócone 
klientowi, najpóźniej do 14 dni od momentu 
otrzymania przez MR.PARKIT informacji 
o odstąpieniu od umowy. Aby skorzystać 
z prawa do odstąpienia od umowy należy 
wysłać wiadomość e-mail na adres info@
mrparkit.com. Klienci zgadzają się, że 
wynajem na charakter jednorazowego 
zobowiązania, a obowiązki właściciela 
zostają spełnione wraz z pierwszym 
wjazdem klienta na parking. Po wjeździe 
na parking klient nie może już odstąpić od 
umowy. 
W wyjątkowych przypadkach (np. brak 
możliwości zaparkowania na wybranym 
miejscu) MR.PARKIT ma prawo anulować 
rezerwacją. W takim przypadku klient 
zostanie bezzwłocznie poinformowany 
oraz otrzyma propozycję alternatywnego 
miejsca parkingowego, ewentualnie zwrotu 
pieniędzy. 

7. Deklaracja odpowiedzialności

Zgodnie z niniejszymi Warunkami 
korzystania z usług oraz z faktem, iż 
MR. PARKIT świadczy usługi na konto 
właścicieli poszczególnych miejsc 
parkingowych, odpowiadamy jedynie 
za szkody powstałe podczas pełnienia 

naszych obowiązków związanych z 
naszym pośrednictwem, a to do wysokości 
całkowitej ceny Twojej rezerwacji.

Spółka MR. PARKIT nie ponosi 
odpowiedzialności za szkody powstałe 
na samochodzie lub innych przedmiotów 
majątku ruchomego parkującego, ani za 
szkody powstałe w wyniku urazu na terenie 
garażu czy parkingu.

Parkujący oświadcza, iż posiada 
obowiązkowe ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy 
pojazdów mechanicznych za szkody 
wyrządzone w związku z ruchem pojazdu 
(OC) lub inne ubezpieczenie, którego 
warunki odpowiadają warunkom OC.

Wszelkie informacje na temat parametrów, 
wysokości przejazdu oraz zabezpieczenia 
garażu znajdują się w profilu 
odpowiedniego garażu na naszej stronie 
internetowej. Za poprawność tych danych 
odpowiada właściciel garażu. 

8. Pozostałe postanowienia 

Niniejszy regulamin oraz świadczone przez 
nas usługi są zgodne z obowiązującymi 
przepisami prawnymi Republiki Czeskiej. 
Ewentualne spory powstałe w związku 
z Warunkami korzystania z usług 
rozwiązywać będzie odpowiedni sąd na 
terenie Republiki Czeskiej. Zastrzegamy 
sobie prawo do zmiany warunków. Zmiana 
jednego z postanowień Warunków nie ma 
wpływu na ich pozostałe postanowienia. 
Przy rezerwacji miejsca parkingowego 
obowiązuje to brzmienie Warunków 
korzystania z usług, które obowiązywało w 
momencie dokonania rezerwacji. 
 
 
 

9. Standardy etyczne MR. PARKIT

Dokładamy wszelkich starań, aby 
świadczone przez nas usługi były na jak 
najwyższym poziomie. Będziemy wdzięczni, 
jeśli poprzez swoje zachowanie pomożesz 
nam zachować ten poziom.

• Nie dyskryminujemy właścicieli miejsc 
parkingowych ani parkujących ze względu 
na ich narodowość, płeć, wyznanie 
religijne, wiek, stan psychiczny i fizyczny, 
orientację seksualną itp.

• Właściciele garaży podają prawdziwe, 
aktualne informacje na temat parametrów i 
zabezpieczenia garażu.

• Podczas rezerwacji miejsca 
parkingowego podawaj prawdziwe oraz 
pełne informacje.

• Zachowuj się w zgodzie z regulaminem 
konkretnego garażu czy parkingu.

• Nie niszcz wyposażenia ani  pomieszczeń 
garażu/parkingu. Jeśli w wyniku Twoich 
działań powstanie szkoda na miejscu 
parkingowym lub w jego okolicy, ponosisz 
za nią wszelką odpowiedzialność.

• Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie możesz 
zwolnić swojego miejsca parkowania o 
ustalonej porze, poinformuj bezzwłocznie 
MR. PARKIT, ponieważ zajmowane przez 
Ciebie miejsce może być zarezerwowane 
przez kogoś innego.

• Bądź fair – zachowuj się tak, jak chcesz, 
aby inni zachowywali się w stosunku do 
Ciebie.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany 
niniejszych Warunków korzystania z usług.

Niniejsza wersja Warunków korzystania z 

usług jest jedyną obowiązującą wersją.

Decydujące jest czeskie brzmienie 
niniejszego dokumentu; w przypadku 
jakichkolwiek rozbieżności jest ono 
nadrzędne w stosunku do innych wersji 
językowych. Tłumaczenia dokumentu służą 
wyłącznie celom informacyjnym.

Praga, dn. 4.11.2020


