Provozní řád –
Garáže Mamaison
Residence Downtown
Prague
V Tůních 1329/9,
120 00 Praha 2
I. Základní ustanovení
1. V garáži mohou parkovat pouze motorová
vozidla nájemce parkoviště, která musí být
nahlášena k evidenci u správce objektu nebo
v rezervačním systému MR.PARKIT.
2. Splněním této podmínky má nájemce právo
využívat společná zařízení. Přitom se řídí
ustanoveními tohoto provozního řádu, případně
dalšími právními a technickými předpisy.
3. Vjezd a vstup do objektu je povolen pouze
nájemci stání, případně osobě jím pověřené,
a osobám v jeho doprovodu. Po dobu pobytu
těchto osob v objektu parkoviště odpovídá
nájemce stání za případné škody způsobené
těmito osobami. V žádném případě nelze
umožnit vjezd dalšímu motorovému vozidlu, pro
které nebyla rezervace provedena.
4. V případě jakýchkoliv potíží s rezervací /
otevřením garáže kontaktujte zprostředkovatele
- MR.PARKIT s.r.o. (tel: +420 277 277 977).

II. Obecné zásady užívání garáží
1. Parkující je povinen vjet a vyjet z garáže jen v
místě k tomu určeném.
2. Vjezdem do garáže /dokončením rezervace
u MR.PARKIT Parkující vyjadřuje souhlas s
pravidly tohoto řádu a zavazuje se tato pravidla
dodržovat.
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3. Klienti MR.PARKIT s platnou rezervací se
při vjezdu a výjezdu z garáží řídí instrukcemi
získanými po zaplacení rezervace parkovacího
místa.
4. Nájemci parkovacích míst a hoteloví hosté
při dlouhodobém pobytu obdrží parkovací karty,
které po uplynutí sjednané doby odevzdají před
posledním výjezdem na recepci hotelu.
5. Ztrátu či odcizení parkovací karty je držitel
parkovací karty povinen okamžitě nahlásit na
recepci hotelu. V případě nenahlášení ztráty či
odcizení parkovací karty a jejímu následnému
zneužití si hotel vyhrazuje právo požadovat po
držiteli parkovací karty, který ztrátu či odcizení
karty okamžitě nenahlásil, úhradu veškerých
nákladů s tímto spojených.
6. Parkující je povinen zaparkovat na místě,
které mu určí obsluha recepce. V případě, že
místo nebude určeno obsluhou, je Parkující
povinen zaparkovat na volném místě, které je
aktuálně k dispozici (s výjimkou míst, které jsou
označeny jako místa rezervována).
7. Před opuštěním vozidla je řidič povinen
vozidlo řádně uzamknout a zabezpečit proti
vloupání a samovolnému rozjetí.
8. V garáži je zakázáno provádět jakékoliv
opravy na vozidlech.
9. V garáži je zakázáno kouřit.
10. Provoz v garáži je monitorován kamerovým
systémem se záznamem.
11. Nájemce (řidič) bere na vědomí, že se
nejedná o tzv. hlídané garáže, tj. majitel či
provozovatel parkovacího místa ani MR.PARKIT
se nezavazují vozidlo nájemce střežit.

zodpovědný za škody způsobené v důsledku
nahodilého jevu nebo vyšší moci (jako
ozbrojená loupež, samovznícení zaparkovaného
vozidla, vlivy počasí (sníh, náledí,...), války,
teroristického útoku, sabotáže apod.)
15. Společnost MR.PARKIT ani majitel či
provozovatel parkovacího místa nejsou
odpovědní za škodu, která vznikne na vozidle
nebo jiných movitých věcech parkujícího,
ani za škodu způsobenou zraněním v areálu
parkoviště.
16. Parkující prohlašuje, že má uzavřeno
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
provozem vozidla (povinné ručení), či jiné
pojištění, které je co do podmínek a pojistného
krytí povinnému ručení podobné.
17. Povinností nájemců je, aby při zjištění
neznámých osob pohybujících se v objektu
nahlásili tuto skutečnost správci objektu.

III. Závěrečná ustanovení
1. V provozním řádu jsou uvedena základní
pravidla k nájmu a provozu garáží.
2. Rozšíření nebo doplnění tohoto provozního
řádu může provést jednostranně majitel
garážového stání.
3. Při porušení pravidel stanovených tímto
provozním řádem nebo obecně závaznými
právními předpisy může správce, po dohodě
s vlastníkem, dočasně odejmout nájemci
oprávnění vstupu do objektu.
Účinnost tohoto provozního řádu nastává dnem
3.2.2020

12. Majitel či provozovatel parkovacího
místa / stejně jako zprostředkovatel nenese
žádnou odpovědnost za škody způsobené
osobám, zvířatům či na věcech nalézajících se
bezdůvodně v prostoru garáže.
13. Společnost MR.PARKIT ani majitel či
provozovatel parkovacího místa nebere
zaparkovaná vozidla do úschovy.
14. Společnost MR.PARKIT ani majitel
či provozovatel parkovacího místa není
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