PRAVIDLA PRO ZVÝHODNĚNÉ PARKOVÁNÍ ZA POPLATEK
• tato pravidla upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností C&R
Developments s.r.o. (dále jen „provozovatel“) a vlastníkem/řidičem
motorového vozidla, který získal možnost parkovat v podzemním parkovišti OC
Galerie Harfa (dále jen „uživatel“);
• cena parkovného činí 600,- Kč vč. DPH 21% na 30 dní, částka je podmíněna
koupí dárkových šeků v hodnotě 1.000,- Kč nejpozději se zaplacením ceny
parkovného;
• uživatel uhradí cenu parkovného v Centru služeb zákazníků;
• k parkování lze využít výlučně jakékoliv volné parkovací místo, pokud je
právně i fakticky volné, avšak výlučně v podzemním podlaží P-2, a to pouze
v době od 6:30hod. do 23:30hod. (tato doba může být provozovatelem
jednostranným oznámení změněna, pokud dojde ke změně otvírací doby v OC
Galerie Harfa, uvedená doba rovněž neplatí, pokud je OC Galerie Harfa
uzavřeno pro veřejnost);
• provozovatel poskytne uživateli přístupovou kartu, vratná záloha činí 100,- Kč;
• při výjezdu z P-2 je nutné do 20ti minut opustit parkoviště. V případě
parkování v P-1 OC Galerie harfa, bude uživateli automaticky zablokována
parkovací karta po 20ti minutách pobytu v této zóně. Po zablokování parkovací
karty nebude uživateli umožněn výjezd z parkovacích prostor P-1, a to do
odblokování karty pracovníkem ostrahy v kanceláři správy parkoviště;
• provozovatel odpovídá pouze za škodu, kterou způsobil úmyslně nebo z hrubé
nedbalosti. Vyšší mocí, která však nezakládá oprávnění uživatele požadovat
slevu, se rozumí i neplánované uzavření P-2 nákupního centra v OC Galerie
Harfa (z jakéhokoliv důvodu), ačkoliv dle Provozního řádu OC Galerie Harfa má
být otevřeno;
• ostatní pravidla se řídí Parkovacím řádem Galerie Harfa;
• provozovatel je oprávněn znemožni přístup uživatel, pokud uživatel poruší
jakoukoliv povinnost ve vztahu k provozovateli nebo způsobí jakoukoliv škodu
na majetku provozovatele nebo 3. osoby, a to aniž by byl provozovatel
povinen uživateli cokoliv vracet či hradit;
• Uhrazením parkovného uživatel prohlašuje, že se seznámil a souhlasí s Pravidly
pro zvýhodněné parkování za poplatek.
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