1 augusti 2022

Avtal och villkor för parkeringsplats
Uthyraren: Gothenburg Film Studios (nedan kallat GFS) f.n underleverenatör till JM AB.
Denna avtals- och villkorsbilaga ersätter tidigare utfärdade villkorsbilagor.
Bokning och betalning av parkeringsplats ska göras på appen Agendo (via bokningsknapp på GFS
hemsida). Där anges namn, telefonnummer, samt fordonets registreringsnummer. Betalning sker
med betal- eller kreditkort.
P-tillståndet är giltigt omedelbart efter genomförd betalning och gäller endast för fordonstypen
personbil.
Passage in och ut från området administreras via appen Parakey. Vid godkänd betalning skickas en
inbjudan och kod via mail som möjliggör öppning dygnet runt av grind och port in till parkeringen.
Appen laddas ner från Appstore eller Play-butik.

1. Avtalets ingående
Avtal ingås genom att kunden betalar för tjänsten med betal- eller kreditkort, och/eller loggar in i
appen Parakey, och/eller nyttjar parkeringen med det registreringsnummer som angivits i bokningen.
Genom att ingå avtalet godkänner kunden även villkoren för parkering.

2. Parkeringsområdet
Parkering får ske på valfri ledig uppmålad parkeringsruta på området som inte är märkt/markerad
med specifik kunduppgift eller vid ladd-box. Det är inte tillåtet att ”reservera” sig en önskad plats
genom att blockera eller på något annat sätt spärra av en parkeringsplats.
Gånggrinden mot Karlavagnsgatan är alltid stängd och låst. Körgrinden mot Polstjärnegatan är stängd
på helgerna och mellan klockan 17 - 08 på vardagar. Öppettiderna kan ändras från tid till annan.
3. Uthyrningstiden
Hyresperioden löper under en månad från tidpunkt för godkänd betalning. Hyresperioden förlängs
enligt punkt 4.

4. Uppsägning och förlängning
Uppsägning av avtalet ska ske genom funktion för detta i boknings- och betalningsappen Agendo.
Uppsägningen träder i kraft när innevarande bokningsmånad löper ut. Vid utebliven uppsägning
förlängs avtalet med en månad i taget. Kunden debiteras automatiskt enligt de betaluppgifter som
kunden angett vid bokningstillfället. GFS uppsägningstid gentemot kund är en månad. Vid missbruk
av parkeringen eller utebliven betalning har GFS rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.
Om kunden eller GFS avslutat abonnemanget kommer kunden att avaktiveras från Parakey från och
med sista avtalsdatum.
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5.1 Parkeringsplatsen får inte lånas ut, hyras ut i andra hand, eller överlåtas. Enbart fordon med
det angivna/registrerade registreringsnumret i Agendo får parkera på området.
5.2 Kunden är ansvarig för att grindarna lämnas stängda & låsta. Det är inte tillåtet att ange
eventuell kod till tredje part.
5.3 Det är inte tillåtet att utföra störande arbeten på fordon eller något som kan medföra
störning för någon annan kund i området. Inte heller arbeten som kan medföra risk för brand
eller skada.
5.4 GFS äger tillträde till parkeringsplatserna för eventuella reparations- och underhållsarbeten
och kunden har inte rätt till minskad avgift vid eventuella reparations- och/eller
underhållsarbeten.
5.5 GFS ansvarar för renhållning, snöröjning och sandning av tillfartsvägar till och inom
parkeringsområdet.
5.6 GFS ansvarar inte för stöld, skadegörelse eller annan skada som uppkommit på kundens
fordon om inte skadan orsakats av GFS eget vållande.
5.7 Separata villkorstillägg gäller för kunder som bokar parkeringsplats med tillgång till laddbox.
Dessa kommuniceras separat till berörda kunder.
5.8 GFS förbehåller sig rätten att göra stickprovskontroller för att kontrollera att de fordon som
parkeras på området har giltiga abonnemang.
6. Force majeure
Sådant som GFS inte råder över fritar GFS från att fullgöra de skyldigheter som finns i avtalet.
7. GDPR/Personuppgiftslagen
GFS registrerar de personuppgifter som kunden angivit i bolagets kund- och avtalsregister för att
kunna ingå avtalet om parkeringsplats. Genom att ingå avtalet godkänner kunden GFS behandling av
kundens personuppgifter/organisationsnummer inklusive personnummer.
Läs mer om vår Privacy Policy på www.gothenburgfilmstudios.com/about.
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