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Z?o?ony w Izbie Handlowej pod numerem 02095013.
Artyku? 1. Definicje
1. W niniejszych ogólnych warunkach handlowych, zwanych dalej „Regulaminem”, obowi?zuj? nast?puj?ce
definicje:
a. Parkos: prywatna firma „Parkos B.V”, znana równie? jako „Parkos”, z siedzib? w Groningen,
b. Klient: ka?da osoba fizyczna lub prawna, która zawar?a Umow? z Parkos lub z?o?y?a wniosek o
ofert?,
c. Strony: Parkos i Klienci razem,
d. Okres parkowania: okres, podczas którego pojazd Klienta jest zaparkowany u Us?ugodawcy
Parkingowego. Jest to okres mi?dzy dat? wjazdu (w tym t? dat?) a dat? wyjazdu (w tym t? dat?) z
parkingu,
e. Umowa: Umowa mi?dzy Parkos a Klientem zostanie zawarta w ramach zorganizowanego systemu
zdalnej sprzeda?y produktów, tre?ci cyfrowych i / lub us?ug, w przypadku których do czasu
zawarcia Umowy, wy??cznie lub w ramach wspólnego u?ytkowania, b?d? wykorzystywane jedna
lub wi?cej technik zdalnej komunikacji,
f. Strona internetowa: parkos.pl,
g. Us?ugodawca parkingowy: Strona oferuj?ca us?ugi parkingowe i us?ugi parkingowe na stronie
internetowej oraz Strona, u której Klient zamawia us?ugi parkingowe.
2. Odst?pstwa i uzupe?nienia Regulaminu mog? by? uzgodnione wy??cznie na pi?mie.
3. Je?eli którekolwiek z postanowie? niniejszego Regulaminu zostanie uniewa?nione w drodze
post?powania s?dowego, pozosta?e postanowienia pozostan? w pe?nej mocy. Strony uzgadniaj? nowe
postanowienia, które zast?pi? niewa?ne lub niezgodne postanowienia. Czyni?c to, Strony b?d?, w miar?
mo?liwo?ci, zgodne z celem i zakresem pierwotnych przepisów.
Artyku? 2. To?samo?? przedsi?biorcy
1. Parkos
Siedziba i adres pocztowy:
Hereweg 120/3
9725AK Groningen, Holandia
Numer telefonu: +31 (0) 20-2612664
Adres e-mail: info@parkos.com
Nr w Izbie Handlowej: 02095013
Numer rejestracji VAT: NL816971031B01
Numer konta bankowego: NL51ABNA0566925842
Artyku? 3. Oferta
1. Je?li oferta ma ograniczony okres wa?no?ci lub podlega warunkom, jest to wyra?nie okre?lone w ofercie.
2. Oferta Parkos zawiera nast?puj?ce informacje: g?ówne cechy us?ug, o ile jest to w?a?ciwe ze wzgl?du na
przewo?nika i wykorzystane us?ugi. Opis jest wystarczaj?co szczegó?owy, aby umo?liwi? dobr? ocen?
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oferty przez Klienta. Je?li Parkos u?ywa zdj??, s? one prawdziwym i rzetelnym odzwierciedleniem
oferowanych produktów. Widoczne b??dy lub oczywiste b??dy w ofercie nie wi??? Parkos.
O ile wyra?nie nie stwierdzono inaczej, ceny podane przez Parkos s? nast?puj?ce:
a. podatek VAT i inne podatki s? wliczone.
Parkos wyra?nie wymienia nast?puj?ce aspekty:
a. sposób p?atno?ci,
b. sposób dostarczenia us?ugi,
c. warunki dostarczenia us?ugi,
d. polityka przeciw rozpatrywaniu reklamacji,
e. koszty, o których mowa w Art. 3 ust. 3;
f. czy ubiega? si? o prawo do odst?pienia od umowy,
g. prawna gwarancja zgodno?ci towarów,
h. istnienie odpowiednich kodeksów post?powania,
i. istnienie i warunki gwarancji lub innych gwarancji finansowych.
Koszt korzystania z okre?lonej p?atno?ci oznacza, co najwy?ej, koszt korzystania z niej w Parkos.
Ka?da oferta zawiera takie informacje, ?e dla Klienta jest jasne, jakie prawa i obowi?zki wi??? si? z
przyj?ciem oferty.
Strona internetowa osób trzecich, do której Parkos mo?e si? odwo?a? na Stronie internetowej, nie mo?e
by? badana ani analizowana przez Parkos. Parkos nie ponosi odpowiedzialno?ci za informacje i / lub tre??
jakichkolwiek stron internetowych, do których si? odwo?ano.

Artyku? 4. Umowa
1. Z zastrze?eniem postanowie? ust. 4, Umowa zostanie zawarta w momencie przyj?cia Oferty przez Klienta
i przestrzegania niniejszego Regulaminu.
2. Gdy tylko Klient zaakceptuje ofert? drog? elektroniczn?, Parkos niezw?ocznie potwierdza otrzymanie
oferty drog? elektroniczn?. Dopóki Parkos tego nie dokona, Klient mo?e wypowiedzie? Umow?.
3. Parkos podejmie odpowiednie ?rodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia elektronicznej
transmisji danych i zapewnienia bezpiecznego ?rodowiska internetowego. To samo stosuje si? do
p?atno?ci elektronicznych.
4. Parkos mo?e, w ramach prawnych, informowa?, czy Klient jest w stanie wywi?za? si? ze swoich
zobowi?za? p?atniczych, a tak?e wszystkich faktów i czynników maj?cych znaczenie dla rozliczalno?ci
Umowy. Je?eli na podstawie tego dochodzenia Parkos ma uzasadnione powody, by nie zawiera? Umowy,
jest uprawniony do odmowy przyj?cia zamówienia lub wniosku lub na?o?enia specjalnych warunków na
wykonanie.
5. Parkos przeka?e Klientowi nast?puj?ce informacje, na pi?mie lub w taki sposób, aby Klient móg? je
przechowywa? w przyst?pny sposób na trwa?ym no?niku:
a. adres wizyty oddzia?u Parkos, w którym Klient ma prawo do reklamacji,
b. warunki oraz sposób, w jaki Klient mo?e skorzysta? z dowolnego prawa do odst?pienia lub
wyra?ne powiadomienie o wy??czeniu prawa do odst?pienia,
c. informacje o istniej?cych us?ugach posprzeda?owych i us?ugach gwarancyjnych,
d. informacje zawarte w Art. 3 ust. 4 niniejszego Regulaminu, chyba ?e Parkos przekaza? te
informacje Klientowi przed wykonaniem Umowy.
6. Parkos ma prawo nie zaakceptowa? Umowy bez podania uzasadnienia..
7. Parkos b?dzie pe?ni? rol? mediatora tylko w przypadku kontaktowania Klienta z Us?ugodawc?
parkingowym, a ostateczna umowa, w ramach której miejsce parkingowe b?dzie udost?pnione Klientowi,
zostanie zawarta mi?dzy Klientem a Us?ugodawc? parkingowym.
Artyku? 5. Prawo do odst?pienia od umowy

1. Kupuj?c Us?ugi, a tym samym zawieraj?c Umow?, Klientowi nie przys?uguje prawo do odst?pienia od
umowy.
2. Do wy??czenia prawa klienta do odst?pienia od Umowy, o którym mowa w poprzednim ust?pie, Parkos
jest uprawniony, poniewa? us?ugi Parkos s? obj?te wyj?tkiem: „Us?uga transportowa i / lub logistyczna,
która ma by? wykonana w okre?lonym dniu i przez okre?lony czas”.
Artyku? 6. Dostawa
1. Po otrzymaniu umowy Klient otrzymuje kupon, na który mo?e skorzysta? z us?ug parkingowych
zarezerwowanych przez Klienta. Przy wysy?ce drog? elektroniczn? zostan? wzi?te pod uwag? ?rodki, o
których mowa w Art. 4 ust. 3 niniejszego Regulaminu.
2. Kupon zostanie wys?any na adres e-mail Klienta.
Artyku? 7. P?atno?? i anulowanie
1. Zap?aty uzgodnionej ceny nale?y dokona? przy zawarciu Umowy lub po przybyciu do Us?ugodawcy
parkingowego.
2. Po zawarciu umowy Parkos nie nalicza op?at za rezerwacj? i / lub op?at administracyjnych.
3. Klient ma prawo do odst?pienia bez op?at od Umowy, pod warunkiem, ?e dokona tego nie pó?niej ni? 24
godziny przed skorzystaniem z us?ug parkingowych, chyba ?e wyra?nie zaznaczono inaczej.
4. Je?li Umowa zostanie anulowana w ci?gu mniej ni? 24 godzin przed skorzystaniem z us?ug
parkingowych, Parkos ma prawo obci??y? Klienta pe?n? kwot? Umowy.
5. Je?li Klient nie wypowiedzia? Umowy, ale nie skorzysta? z us?ug parkingowych, Parkos ma prawo
obci??y? Klienta pe?n? kwot? Umowy.
Artyku? 8. Odpowiedzialno??
1. Odpowiedzialno?? Parkos, o ile jest obj?ta ubezpieczeniem od odpowiedzialno?ci cywilnej, jest
ograniczona do kwoty zap?aconej w konkretnym przypadku od ubezpieczenia od odpowiedzialno?ci
zawodowej / korporacyjnej, plus w?asne ryzyko. Je?eli w jakimkolwiek przypadku ubezpieczyciel nie
zap?aci lub szkoda nie jest obj?ta ubezpieczeniem, odpowiedzialno?? Parkos jest ograniczona do
wysoko?ci obecnej faktury.
2. Parkos nie ponosi odpowiedzialno?ci za jakiekolwiek szkody wynikaj?ce z za?o?enia przez Parkos
niepoprawnych i / lub niekompletnych danych dostarczonych przez Klienta.
3. Parkos nie ponosi odpowiedzialno?ci za wady w wykonaniu umowy Klienta, niezale?nie od tego, czy
zosta?y skonsultowane z Parkos czy nie.
4. Parkos nigdy nie ponosi odpowiedzialno?ci za szkody po?rednie, w tym stagnacj? w normalnym toku
dzia?alno?ci w biznesie Klienta, utrat? zysków, utracone oszcz?dno?ci i szkody nast?pcze, w jakikolwiek
sposób zwi?zane z dostaw? us?ug lub spowodowane ni? przez Parkos.
5. Parkos ma prawo, o ile i w miar? mo?liwo?ci, do cofni?cia szkód Klienta.
6. Klient zabezpiecza Parkos przed odszkodowaniami i odszkodowaniami od Parkos za wszelkie roszczenia
stron trzecich, które s? bezpo?rednio lub po?rednio zwi?zane z wykonaniem Umowy i wszystkimi
powi?zanymi konsekwencjami finansowymi.
7. Klient jest odpowiedzialny za terminowe przybycie do Us?ugodawcy parkingowego. Parkos nie ponosi
odpowiedzialno?ci, je?li klient nie mo?e znale?? lokalizacji Us?ugodawcy parkingowego.
8. Ograniczenia odpowiedzialno?ci zawarte w niniejszym Regulaminie nie maj? zastosowania, je?li szkoda
wynika z umy?lnego dzia?ania lub ra??cego zaniedbania Parkos.
9. Parkos nie ponosi odpowiedzialno?ci za szkody wyrz?dzone Klientowi przez Us?ugodawc?
parkingowego, takie jak mi?dzy innymi koszty wynikaj?ce z niedost?pno?ci miejsca parkingowego

obiecanego Klientowi, poniewa? Us?ugodawca parkingowy nieprawid?owo poinformowa? o tym Parkos i
/ lub Klienta. Proponujemy to, poniewa? przy ograniczeniach odpowiedzialno?ci ju? uwzgl?dnionych w
Regulaminie, mo?e pojawi? si? dyskusja czy wy?ej wymieniona sytuacja jest obj?ta.
Artyku? 9. Us?ugodawca parkingowy
1. Parkos pe?ni rol? mediatora i wysy?a jedynie rezerwacje do Us?ugodawcy parkingowego. Przy
wysy?aniu drog? elektroniczn? zostan? wzi?te pod uwag? ?rodki, o których mowa w Art. 4 ust. 3
niniejszego Regulaminu.
2. Sama rezerwacja jest transakcj? mi?dzy Us?ugodawc? parkingowym a Klientem.
3. Parkos nie ponosi odpowiedzialno?ci za jakiekolwiek szkody samochodu powsta?e w okresie, gdy
samochód Klienta znajduje si? pod kontrol? Us?ugodawcy parkingowego. Ponadto Parkos nigdy nie jest
zobowi?zany do zap?aty Klientowi wynikaj?cej z tej szkody.
4. Us?ugodawcy parkingowi zastrzegaj? sobie prawo do odmowy rezerwacji.
Artyku? 10. Si?a wy?sza
1. Si?a wy?sza zawiesza ze strony Parkos (dalsze) zobowi?zania wynikaj?ce z Umowy, dopóki si?a wy?sza
utrzymuje si?.
2. Przez si?? wy?sz? rozumie si? ka?d? okoliczno?? niezale?n? od woli Parkos, która utrudnia czasowo lub
trwale wykonanie Umowy i która nie powinna wynika? z prawa, zasadno?ci i rzetelno?ci Parkos. Si?a
wy?sza obejmuje równie? mi?dzy innymi nast?puj?ce zdarzenia: zak?ócenia lub awarie internetu i
infrastruktury telekomunikacyjnej, SYN flood, ataku sieci koputerowej, ataków DoS lub DDoS, awarii
zasilania, niepokojów w polityce krajowej, mobilizacji, wojny, zak?óce? transportu, strajku, wykluczenia,
zak?óce? w dzia?alno?ci gospodarczej, stagnacji dostaw, po?aru, powodzi, barier w imporcie i eksporcie
oraz w przypadku, gdy Parkos przez swoich dostawców, bez wzgl?du na przyczyn?, nie jest w stanie
dostarczy? lub oferuje nieprawid?owe informacje na swojej stronie internetowej, w wyniku czego od
Parkos nie mo?na zasadnie wymaga? zgodno?ci z Umow?.
3. Gdy tylko Parkos znajdzie si? w sytuacji si?y wy?szej, powiadamia o tym Klienta, chyba ?e z uwagi na
natur? zdarzenia, niepoinformowanie jest uzasadnione.
4. Je?eli po wyst?pieniu si?y wy?szej Parkos ju? cz??ciowo wywi?za? si? ze swoich zobowi?za?, Parkos jest
uprawniony do osobnego zafakturowania tej cz??ci, która zosta?a ju? wykonana.
Artyku? 11. Skargi
1. Skargi dotycz?ce ?wiadczonych us?ug musz? zosta? zg?oszone na pi?mie do Parkos przez Klienta w
ci?gu dwóch miesi?cy od zako?czenia Umowy.
2. Skargi dotycz?ce faktury musz? zosta? zg?oszone na pi?mie do Parkos przez Klienta w ci?gu miesi?ca od
daty faktury.
3. W przypadku skarg dotycz?cych Us?ugodawcy parkingowego Klient powinien skontaktowa? si?
bezpo?rednio z Us?ugodawc? parkingowym.
4. Z?o?ona skarga nie zawiesza obowi?zku zap?aty przez Klienta.
5. Skarga musi zawiera? mo?liwie jak najbardziej szczegó?owy opis wad.
6. Skargi dotycz?ce nadu?ycia danych osobowych musz? by? zg?aszane Parkos przez klienta jak
najszybciej, ale nie pó?niej ni? w ci?gu dwóch miesi?cy od ich wykrycia.
Artyku? 12. Rozwi?zanie Umowy
1. W nast?puj?cych przypadkach Parkos jest upowa?niony do zawieszenia dalszego wykonywania Umowy

lub rozwi?zania Umowy, bez uszczerbku dla prawa Parkos do dochodzenia roszcze? odszkodowawczych:
a. je?eli po zawarciu Umowy Parkos pozna okoliczno?ci, które daj? uzasadniony powód do obaw, ?e
Klient nie b?dzie w stanie wywi?za? si? ze swoich zobowi?za? wynikaj?cych z Umowy,
b. je?eli Parkos poprosi? Klienta przy zawarciu umowy o zapewnienie bezpiecze?stwa w celu
zapewnienia zgodno?ci, a bezpiecze?stwo to nie jest zapewnione lub jest niewystarczaj?ce.
2. W przypadku zawieszenia lub wypowiedzenia Umowy roszczenia Parkos wobec Klienta staj? si?
natychmiast wymagalne.
Artyku? 13. Przepisy ko?cowe
1.
2.
3.
4.

Niniejszy Regulamin pozostaje w mocy, je?li Parkos zmieni nazw?, form? prawn? lub w?a?ciciela.
We wszystkich stosunkach prawnych mi?dzy Stronami zastosowanie ma wy??cznie prawo holenderskie.
Zastosowanie Wiede?skiej Konwencji Sprzeda?y jest wyra?nie wykluczone.
Ten Regulamin jest napisany zarówno w j?zyku niderlandzkim, jak i innych j?zykach. W przypadku
jakichkolwiek ró?nic dotycz?cych tre?ci lub warunków Regulaminu decyduj?cy jest tekst w j?zyku
niderlandzkim.
5. Wszelkie spory mi?dzy Stronami wynikaj?ce z lub zwi?zane z wykonaniem Umowy mi?dzy Stronami
b?d? przekazywane Parkos przez w?a?ciwy s?d pó?nocnej Holandii, Groningen, wed?ug wyboru Parkos.
6. Niniejszy Regulamin wejdzie w ?ycie 1 kwietnia 2016 r.

