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Avtalsvillkor - Personaltillstånd
Personaltillstånd utan betalning







Gäller endast på den parkering som angivits förutsatt att kunden har sin arbetsplats
där denne ansökt om parkeringstillstånd
Parkering får endast ske på markerad plats
Vid parkering ska alltid skyltade parkeringsvillkor följas
Parkering är tillåten max 72 timmar i följd
Överträdelse av ovannämnda villkor debiteras med en kontrollavgift för varje
påbörjat kalenderdygn
Kund har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom
14 dagar efter det att avtalet godkänts förutsatt att parkeringsplatsen ej börjat
användas. För att åberopa ångerrätten kontaktas kundservice på
info@gavleparkering.se

Personaltillstånd med betalningslösning via mobiltelefon








Gäller endast på den parkering som angivits förutsatt att kunden har sin arbetsplats
där denne ansökt om parkeringstillstånd
Parkering får endast ske på markerad plats
Vid parkering ska alltid skyltade parkeringsvillkor följas
Parkering är tillåten max 72 timmar i följd
Parkeringstillståndet är endast giltigt tillsammans med erlagd avgift
Överträdelse av ovannämnda villkor debiteras med en kontrollavgift för varje
påbörjat kalenderdygn
Kund har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom
14 dagar efter det att avtalet godkänts förutsatt att parkeringsplatsen ej börjat
användas. För att åberopa ångerrätten kontaktas kundservice på
info@gavleparkering.se

Personaltillstånd med månadsbetalning






Gäller endast på den parkering som angivits förutsatt att kunden har sin arbetsplats
där denne ansökt om parkeringstillstånd
Parkering får endast ske på markerad plats
Vid parkering ska alltid skyltade parkeringsvillkor följas
Parkering är tillåten max 72 timmar i följd
Parkeringstillståndet är ej giltigt vid obetald faktura
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Överträdelse av ovannämnda villkor debiteras med en kontrollavgift för varje
påbörjat kalenderdygn
Kund har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom
14 dagar efter det att avtalet godkänts förutsatt att parkeringsplatsen ej börjat
användas. För att åberopa ångerrätten kontaktas kundservice på
info@gavleparkering.se
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