ANSÖKAN ÄR BINDANDE

Ansökan om parkeringsplats i parkeringshuset Briggen för företag
Företagsnamn

Organisationsnummer

Postadress

Postnummer

Ort

Kontaktperson

Mobilnummer

Telefonnummer

E-post

Registreringsnummer

Antal platser, max 10 platser per företag

Vi önskar hyra plats från och med månad: _______________________
Ansökan om parkeringsplats med prioriteringsordning 1, 2, 3:

☐ Rörlig plats plan 2 - 4
☐ Förhyrd plats utan motorvärmare plan 4
☐ Förhyrd plats med motorvärmare plan 3
☐ Förhyrd laddplats för elbil plan 3
Ort och datum

1 000 kronor per månad ex moms
1 200 kronor per månad ex. moms
1 300 kronor per månad ex. moms
1 600 kronor per månad ex. moms

Underskrift

I och med undertecknande av denna ansökan godkänner du även att Gävle Parkeringsservice
behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi hanterar
dina personuppgifter på vår webbplats.

POSTADRESS

GÄVLE PARKERINGSSERVICE AB
Gävle Parkeringsservice AB, Ruddammsgatan 30, 803 20 Gävle
ORG.NR 556982-0557 | www.gavleparkering.se

Beslut
Gävle Parkeringsservice anteckningar och beslut





Gävle Parkeringsservice Kundservice godkänner inga Avställda fordon, fordon
med körförbud eller fordon som kan medföra sanitär olägenhet får ej uppställas på
parkeringsområdet.
Endast personbilsregistrerade fordon får uppställas.
Garaget fullbokat

Ansökan
☐ Tillstyrks
☐ Avslås
Om avslås ange orsak:
Underskrift Gävle Parkeringsservice

Datum

Namnförtydligande

Telefonnummer

Villkor för hyra av parkeringsplats i Briggen




















Hyresavtalet löper enligt överenskommelse tillsvidare.
Avställda fordon, fordon med körförbud eller fordon som kan medföra sanitär
olägenhet får ej uppställas på parkeringsområdet.
Endast personbilsregistrerade fordon får uppställas.
Endast ett fordon får uppställas per parkeringsplats.
Uppställning får endast ske inom markerad plats.
Inga reparations- och/eller justeringsarbete får utföras inom parkeringsområdet.
Gävle Parkeringsservice förbehåller sig rätten att justera priserna.
Hyresgäst ansvarar för all skada inom parkeringsområdet som uppstår genom
eget eller av hyresgäst anlitad persons vållande.
Överträdelse av ovanstående bestämmelser eller av juridisk skyltning inom
området debiteras med en kontrollavgift enligt lag (1984:318) om kontrollavgift vid
olovlig parkering.
Gävle Parkeringsservice är inte ersättningsskyldig för händelser som denne inte är
vållande till.
Gällande brandförsäkringsvillkor, ordningsföreskrifter och trafikanvisning för
fastigheten ska följas.
Gävle Parkeringsservice äger rätt att, om parkeringsplats behövs för Gävle
Parkeringsservice eller dess ombuds disposition, anvisa hyresgästen en annan
parkeringsplats. Om inte annat avtalas övergår då detta avtal till att gälla den
anvisade parkeringsplatsen.
Gävle Parkeringsservice fritar sig från allt ansvar för skada på hyresgästens fordon
eller egendom förvarad i fordonet.
Parkeringsplatsen får inte överlåtas eller upplåtas i andra hand.
Vid hyresavtalets upphörande ska parkeringsplatsen lämnas i välvårdat skick.
Samtliga nycklar, taggar eller tillståndskort avseende parkeringsplatsen ska
återlämnas till hyresvärden.
För tagg tas särskild avgift ut.
GÄVLE PARKERINGSSERVICE AB
Gävle Parkeringsservice AB, Box 975, 801 33 Gävle
ORG.NR 556982-0557 | www.gavleparkering.se

POSTADRESS

Betalning
 Betalning sker utan påminnelse senast sista vardagen för varje ny
betalningsperiods (månads) början på plusgiro 170 49 60-2.
 Om betalning ej erlagts i rätt tid är parkeringsrätten förverkad.
Uppsägning
 Uppsägning av rörlig plats skall ske skriftligen senast en (1) kalendermånad före
abonnemangets förlängningsperiods utgång. I annat fall förlängs abonnemanget
med en (1) månad för varje gång.
 Uppsägning av förhyrd plats skall ske skriftligen senast en (1) kalendermånad före
den avtalade avtalstidens utgång. I annat fall förlängs avtalet med en (1) månad
för varje gång.
 Gävle Parkeringsservice förbehåller sig rätten att säga upp avtal och abonnemang
om inte villkoren följs eller på grund av utrymmesbrist, upphörande av
parkeringsområde, förändringar eller dylikt.
 Upplåtelse i andra hand.
För platser med motorvärmare och ladduttag för elbil gäller även följande villkor:
 Kostnader för elström ingår för närvarande i upplåtelsen. Dessa villkor kan komma
att ändras.
 Eluttaget på platser med motorvärmare får endast användas för motorvärmare.
Kupévärmare får inte användas.
 Eluttaget på platser för elbilar får endast användas för laddning av elbil/hybridbil.
 Anslutningskabel anskaffas av hyresgästen. Anslutningskabel måste vara
typgodkänd.
 Anslutningskabel får inte vara ansluten till eluttaget då kabeln inte är kopplad till
motorvärmare.
 Hyresgästen anmäler fel till Gävle Parkeringsservice.
Force Majeure
Gävle Parkeringsservice fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av avtalet och från
skyldighet att erlägga skadestånd om Gävle Parkeringsservice åtaganden inte alls,
eller endast till onormalt hög kostnad, kan fullgöras på grund av krigshändelse,
arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som
upplåtaren inte råder över och inte heller kunnat förutse.

GÄVLE PARKERINGSSERVICE AB
Gävle Parkeringsservice AB, Box 975, 801 33 Gävle
ORG.NR 556982-0557 | www.gavleparkering.se
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