Üldised parkimistingimused
GoParking Tallinn Airport parkimismajas
aadressil Sepise 8, Tallinn, Ülemiste City linnakus.

Yleiset pysäköintialueen käyttöehdot
GoParking Tallinn Airport pysäköintirakennuksessa
osoitteessa Sepise 8, Tallinn, Ülemiste City.

1.

1.

GoParking OÜ (edaspidi „Parkimise korraldaja”) ja
sõiduki kasutaja (edaspidi „Sõiduki kasutaja”) vahel
sõlmitakse leping (edaspidi Parkimisleping)
alljärgnevatel tingimustel (edaspidi Parkimislepingu
tingimused);
2. Parkimise korraldaja väljendab Parkimislepingu
tingimuste
esitamisega
veebipõhises
broneerimiskeskkonnas ja veebilehel oma
pakkumust Parkimislepingu sõlmimiseks. Sõiduki
parkimise eest tasumisega loeb Parkimise
korraldaja Sõiduki kasutaja nõustumuse antuks
Parkimislepingu sõlmimiseks
Parkimislepingu
tingimustel.
3. Parkimise korraldajal on õigus eeldada, et sõiduki
omanik või vastutav kasutaja on sõiduki juhiks ja
Parkimislepingu
pooleks.
Parkimislepingu
nõuetekohase täitmise eest vastutab sõiduki
omanik solidaarselt Sõiduki kasutajaga;
4. Parkimise korraldaja on kohustatud pärast
parkimisega nõustumise andmist lubama Sõiduki
kasutajal kasutada parkimiskohta Parkimise
korraldaja opereeritaval parkimisalal ja parkimise
lõpetamisel parkimisalalt lahkuda;
5. Sõiduki kasutaja on kohustatud tasuma Parkimise
korraldajale parkimistasu parkimiskoha kasutamise
eest;
6. Parkimistasu suurus, maksmise viisid ja parkla
kasutamise juhised on leitavad Parkimise korraldaja
kodulehelt;
7. Tellitud parkimisteenust on võimalik tühistada
enne parkimisaja algust, teatades sellest aadressile
info@goparking.ee.
Tellitud parkimisteenuse
tühistamise ja raha tagastuse eest peame
tagastamiskulude katmiseks kinni 10 eurot .
8. Parkimislepingu rikkumise korral on Parkimise
korraldajal õigus kohaldada kõiki seadusega
kooskõlas olevaid õiguskaitsevahendeid, sh
takistada parkimisalalt lahkumist.
9. Parkimislepingu rikkumise korral kohustub Sõiduki
kasutaja tasuma Parkimise korraldajale leppetrahvi
40 eurot. Leppetrahvi tasumine ei asenda
parkimistasu maksmist.
10. Juhul, kui sõiduk tekitab parklas viibimisega
Parkimise korraldajale kahju või kui rikutakse
Parkimislepingut või seadust, sh esinevad
Liiklusseaduse § 92 lg-s 6 sätestatud asjaolud, on
Parkimise korraldajal õigus sõiduk teisaldada.
Sõiduki teisaldamise korral on Parkimise korraldajal
õigus hoida Sõidukit teisalduskohas kinni, kuni on
tasutud parkimisega seonduvad summad, s.h.
sõiduki
teisaldamisega
seotud
kulud;

GoParking (tästä eteenpäin Pysäköinnin järjestäjä) ja
ajoneuvon käyttäjä (tästä eteenpäin ”Ajoneuvon
käyttäjä”)
välillä
solmitaan
lyhytaikainen
pysäköintisopimus
(tästä
eteenpäin
Pysäköintisopimus)
seuraavilla
ehdoilla
(Pysäköintisopimuksen ehdot);
2. Pysäköinnin
järjestäjä
esittelee
pysäköintisopimuksen ehdot omalla nettisivullaan
sekä tarjouksen lyhytaikaisen pysäköintisopimuksen
solmimiseksi.
Ajoneuvon
käyttäjä
sitoutuu
pysäköintisopimukseen
ja
siinä
mainittuihin
pysäköintiehtoihin maksaessaan lyhytaikaisesta
pysäköinnistä pysäköinnin järjestäjälle.
3. Pysäköinnin järjestäjällä on oikeus edellyttää, että
ajoneuvon omistaja tai vastuullinen käyttäjä on
ajoneuvon kuljettaja ja täten pysäköintisopimuksen
osapuoli.
Pysäköintisopimuksen
vaatimusten
täyttämisestä
vastaa
ajoneuvon
omistaja
yhteisvastuullisesti Ajoneuvon käyttäjän kanssa.
4. Pysäköinnin järjestäjä on velvoitettu antamaan luvan
Ajoneuvon käyttäjälle pysäköintiin lyhytaikaisessa
pysäköinnissä, sen jälkeen, kun se on maksettu.
5. Ajoneuvon käyttäjä on velvoitettu maksamaan
Pysäköinnin
järjestäjälle
pysäköintimaksua
pysäköinnin
käyttämisestä,
noudattamaan
Pysäköinnin järjestäjän ohjeistusta Pysäköintipaikan
käyttämiseksi ja pysäköinnin päättyessä poistumaan
pysäköintialueelta.
6. Pysäköintimaksun
määrä,
maksutapa
ja
pysäköintipaikan käyttöohjeet löytyvät Pysäköinnin
järjestäjän nettisivulta.
7. Pysäköintivarauksen voi peruuttaa maksun jälkeen
ennen pysäköinnin alkua ilmoittamalla siitä
sähköpostilla
osoitteeseen
info@goparking.ee
Pysäköintivarauksen peruuttamisesta ja maksun
palautuksesta perimme maksu- ja toimistokuluja 10€.
8. Pysäköintisopimuksen rikkomisesta on Pysäköinnin
järjestäjällä oikeus käyttää kaikkia lainmukaisia
toimia, mukaan lukien ulosajon estäminen.
9. Pysäköintisopimuksen rikkomisesta on Ajoneuvon
käyttäjällä velvollisuus maksaa sakkoa 40 euroa/rike.
Mikäli sopimusrikkomus on jatkuva, voi Pysäköinnin
järjestäjä estää Ajoneuvon käyttäjää käyttämästä
pysäköintipaikkaa. Sakko ei korvaa pysäköintimaksua.
10. Jos
ajoneuvo
aiheuttaa
pysäköintialueella
Pysäköinnin järjestäjälle tai pysäköintilaitokselle
vahinkoa tai jos rikotaan Pysäköintisopimusta tai
Viron voimassa olevia lakeja, muun muassa
Liiklusseadus (Liikennelaki) §92 lg6, on Pysäköinnin
järjestäjä
oikeutettu
poistamaan
ajoneuvon
parkkialueelta. Ajoneuvon poistamisen tapahtuessa
on Pysäköinnin järjestäjällä oikeus pitää ajoneuvoa

11. Sõidukile parkimise reserveerimiseks tuleb Sõiduki
kasutajal veebipõhiselt edastada Parkimise
korraldajale
järgmised
parkimisteenuse
osutamiseks vajalikud andmed: parkimise alguse ja
lõpu aeg, parkimisteenuse tellija nimi ja
kontaktandmed, sõiduki registreerimisnumber.
Parkimise korraldaja töötleb Parkimise korraldajale
Sõiduki parkimisega Sõiduki kasutaja poolt
edastatud andmeid kehtivate õigusaktide nõuete
kohaselt parkimislepingu täitmise ja selle täitmise
tagamise eesmärgil;
12. Parkimise korraldajal on õigus loovutada
Parkimislepingust
tulenevad
nõuded
inkassoteenust osutavale isikule, pöörduda
nõudega
maakohtusse
ning
avalikustada
võlaandmed
(maksehäireandmed)
Parkimise
korraldaja
kodulehel
avaldatud
lepingupartneritele;
13. Parkimise korraldaja ei vastuta parkimise ajal ja
parklas liiklemise käigus sõidukile Sõiduki kasutaja
enda või kolmandate isikute tekitatud kahju eest;
14. Sõiduki kasutaja peab parklat ja parkimiskohta
kasutama heaperemehelikult, sihtotstarbeliselt,
hoolsalt ning vastavalt paigaldatud viitadele,
märkidele ja Parkimise korraldaja juhistele;
15. Täiendav teave GoParking klienditeeninduselt,
samuti
kontaktandmed
on
leitavad
www.goparking.ee

11.

12.

13.

14.

15.

hallussaan, kunnes pysäköintiin ja ajoneuvon
poistamiseen liittyvät kulut on maksettu.
Ajoneuvon
lyhytaikaisen
pysäköintipaikan
varaamiseksi täytyy Ajoneuvon käyttäjän antaa
Pysäköinnin järjestäjälle varausjärjestelmän kautta
seuraavat tiedot: pysäköinnin varaajan nimi ja
yhteystiedot, pysäköinnin aloitus- ja lopetusajat,
ajoneuvon rekisterinumero. Pysäköinnin järjestäjä
käsittelee annettuja tietoja voimassa olevien lakien
mukaisesti. Ensisijaisesti Pysäköintisopimuksen
täytäntöönpanoon ja Pysäköintisopimuksessa sovitun
palvelun tuottamiseksi.
Pysäköinnin järjestäjällä on oikeus luovuttaa
Pysäköintisopimuksen
mukaisesti
Ajoneuvon
käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille,
palvelun
tuottamisen
takaamiseksi
sekä
asiakaspalvelun laadun takaamiseksi.
Pysäköinnin järjestäjä ei vastaa sisään- ja ulosajon,
sekä pysäköinnin aikana ajoneuvolle Ajoneuvon
käyttäjän tai kolmannen osapuolen aiheutettaman
vahingon kustannuksista.
Ajoneuvon käyttäjä on velvoitettu käyttämään
pysäköintipaikkaa huolellisesti ja hyvien tapojen
mukaisesti, noudattaen pysäköintitalossa olevia
liikennemerkkejä sekä ohjeita.
Lisätiedot GoParking asiakaspalvelusta numerosta
+37257705055 sekä www.goparking.ee

