
 

 

 

Ogólne Warunki Handlowe korzystania z parkingów wielopoziomowych P1/P2/P4/P5 
oraz miejsc parkingowych P3/P6/P7 (rezerwacja online) 
 
www.dortmund-airport.pl | Flughafen Dortmund GmbH 
 
§ 1 Zakres obowiązywania, informacja dla klientów: język umowy  
Niżej opisane Ogólne Warunki Handlowe regulują stosunek umowny między lotniskiem 
Dortmund GmbH, Flugplatz 21, 44319 w Dortmundzie (Wynajmujący) a użytkownikiem i 
przedsiębiorcami (Najemcą), którzy na lotnisku wynajmują miejsce parkingowe dla pojazdów 
osobowych lub motocyklów za pomocą strony internetowej https://parking.dortmund-airport.pl. 
Inne warunki lub warunki odbiegające od poniżej podanych Ogólnych Warunków Handlowych 
nie są uznawane.  
 
§ 2 Przedmiot Umowy 
 (1) Wynajmujący udostępnia Najemcy miejsce parkingowe za opłatą dla jednego pojazdu 
osobowego lub dla jednego motocykla. Rezerwacja następuje za pomocą strony internetowej 
Wynajmującego https://parking.dortmund-airport.pl.  
 
(2) Inne wykorzystanie przedmiotu najmu przez Najemcę, odbiegające od opisanego powyżej, 
wymaga uprzedniej zgody Wynajmującego.  
 
(3) Nie obowiązuje roszczenie co do konkretnego miejsca parkowania w obrębie 
zarezerwowanego parkingu wielopoziomowego lub w obszarze miejsc parkingowych. 
 
(4) Pojazd nie jest strzeżony i nie stanowi to przedmiotu umowy. Korzystanie z parkingu 
odbywa się na własne ryzyko. Wynajmujący nie ma obowiązku opieki. 
 
§ 3 Zawarcie umowy  
 (1) Oferta na stronie internetowej Wynajmującego stanowi niezobowiązującą ofertę rezerwacji 
miejsca na parkingu wielopoziomowym lub korzystania z miejsc parkingowych i tym samym 
ofertę zawarcia umowy korzystania z miejsca parkingowego. 
 
(2) Po wprowadzeniu wymaganych danych oraz po kliknięciu ikony „Zarezerwuj i zapłać” 
Najemca przechodzi do oferty zawarcia umowy najmu. Po wpłynięciu zamówienia zostaje 
przesłane drogą elektroniczną potwierdzenie odbioru zamówienia.  Potwierdzenie odbioru 
zamówienia nie stanowi jeszcze przyjęcia oferty.  
 
(3) Wynajmujący jest upoważniony do przyjęcia oferty w przeciągu 3 dni roboczych poprzez 
przesłanie potwierdzenia zlecenia drogą elektroniczną. Po bezskutecznym upływie terminu 
wymienionego w zdaniu pierwszym oferta jest uznawana za odrzuconą.  
 
§ 4 Informacje dla klientów: Zapisywanie danych zamówienia & uwagi do korekty 
 (1) Wynajmujący zapisuje zamówienie ze szczegółami dotyczącymi zawartej umowy (np. 
rodzaj produktu, cena itd.). Najemca ma dostęp przez Internet do aktualnych oraz 
wcześniejszych rezerwacji. Najemca otrzymuje drogą elektroniczną Ogólne Warunki 
Handlowe, które znajdują się również na stronie internetowej. Jeśli Najemca chce dla swoich 
celów zachować opis produktu, to w momencie składania zamówienia może wykonać zrzut 
ekranu lub ewentualnie wydrukować całą stronę. 
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(2) Wprowadzone dane można korygować w każdym momencie przed wysłaniem zamówienia, 
wciskając przycisk skasuj. Proces zamówienia można zakończyć w każdym momencie, 
zamykając okno przeglądarki. 
 
§ 5 Okres trwania oraz wygaśnięcie umowy  
 (1) Stosunek najmu rozpoczyna się z dniem wybranym przez Najemcę na okres wyznaczony 
w obrębie godzin funkcjonowania parkingu. Godziny funkcjonowania parkingu są podane na 
stronie www.dortmund-airport.pl/parkowanie. 
 
(2) Możliwość przedłużenia umowy zgodnie z § 545 KC w przypadku kontynuowania najmu po 
zakończeniu ustalonego okresu najmu jest ograniczona, ponieważ najdłuższy okres najmu 
wynosi trzy miesiące. Jeśli Najemca po zakończeniu stosunku najmu nie odda przedmiotu 
najmu, Wynajmujący ma prawo do odszkodowania za okres zatrzymania w wysokości 
ustalonej opłaty za najem. 
 
(3) Najemca może anulować umowę najmu miejsca parkingowego na 2 godziny przed 
rozpoczęciem ustalonego czasu najmu wyłącznie za pomocą strony internetowej 
https://parking.dortmund-airport.pl. Ta zasada nie obowiązuje, jeśli w przypadku danego 
produktu jest wyraźnie podane, że nie może on być anulowany. Tym samym anulowanie jest 
wykluczone. 
 
(4) W przypadku przekroczenia najdłuższego okresu najmu Wynajmujący, przy zachowaniu 
ustawowych przepisów, ma prawo do usunięcia pojazdu na koszt właściciela pojazdu. 
 
§ 6 Korzystanie z parkingu, obowiązki korzystającego z parkingu 
 (1) Najemca jest upoważniony do zaparkowania na każdym zarezerwowanym miejscu 
parkingowym jednego pojazdu osobowego bez przyczepy o wysokości do 2,00 metrów lub 
motocykla, o ile pojazd ten posiada ubezpieczenie OC, tablice rejestracyjne zgodne z § 29 
StVZO oraz aktualną naklejkę kontroli technicznej.  
 
(2) Pojazd należy zaparkować wyłącznie w obrębie zaznaczonego miejsca parkingowego. 
Najemca ma zaparkować swój pojazd w taki sposób, aby w każdym momencie można było bez 
przeszkód zaparkować i wyparkować pojazd na sąsiednich miejscach parkingowych oraz 
wsiąść i wysiąść z tego pojazdu. Jeżeli Najemca nie przestrzega tych reguł, Wynajmujący jest 
upoważniony do usunięcia źle zaparkowanego pojazdu na koszt Najemcy. 
 
(3) Ponadto Najemca jest zobowiązany do przestrzegania odpowiednich przepisów prawnych. 
W szczególności zabrania się składowania w miejscu parkowania jakichkolwiek przedmiotów 
łatwopalnych, Najemca ma też obowiązek zachowania dojazdu niezagrażającego 
bezpieczeństwu ruchu drogowego.  
 
(4) Miejsce parkingowe należy pozostawić w uporządkowanym stanie, o ile do Wynajmującego 
nie zostaną niezwłocznie zgłoszone wszelkie reklamacje tuż po rozpoznaniu sytuacji na 
miejscu. 
(5) Pojazd można zaparkować oraz odebrać wyłącznie w godzinach funkcjonowania parkingu 
podanych na tablicy ogłoszeń. Obowiązujące godziny funkcjonowania parkingu znajdują się na 
stronie internetowej www.dortmund-airport.pl/parkowanie. 
 
(6) W celu zagwarantowania odpowiedniego funkcjonowania parkingu Wynajmujący ma prawo 
do wydawania poleceń przez zatrudniony personel. 
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(7) Z miejsc parkingowych oraz wszelkich urządzeń należy korzystać w sposób ostrożny oraz 
zgodnie z przeznaczeniem, unikając wszelkich uszkodzeń lub zanieczyszczenia terenu. 
Najemca ma obowiązek niezwłocznego uprzątnięcia zanieczyszczeń powstałych z jego 
powodu. 
 
(8) Zabrania się przeprowadzania na terenie parkingu napraw, mycia pojazdów oraz sprzątania 
ich od wewnątrz, wymiany płynu chłodniczego, paliwa lub oleju. 
 
(9) Przebywanie w obszarze parkingu jest dozwolone wyłącznie w celu zaparkowania i odbioru 
pojazdu. 
 
§ 7 Opłaty za korzystanie z parkingu/Terminy płatności 
(1) W momencie rezerwacji obowiązują usługi i ceny opisane na stronie internetowej. Podane 
ceny zawierają ustawowy podatek VAT.  
 
(2) Uiszczenie wymaganych opłat następuje za pomocą karty kredytowej. Wyrównanie dopłaty 
powstałej z powodu przedłużenia okresu korzystania z parkingu następuje przed 
opuszczeniem parkingu. 
 
(3) W przypadku zgubienia biletu parkingowego należy uiścić opłatę ryczałtową. Opłata za 
zgubienie biletu parkingowego w czasie trwania umowy najmu miejsca parkingowego na 
parkingu wielopoziomowym P1/P2/P4/P5 wynosi 120,00 EUR, a w przypadku miejsc 
parkingowych P3/P6/P7 – 80,00 EUR, chyba że najemca udowodni, że nie spowodował żadnej 
szkody lub spowodował szkodę w bardzo małym zakresie. Opłatę należy uiścić natychmiast na 
miejscu poprzez płatność gotówkową, płatność kartą kredytową lub płatność EC-Cash.  
 
(4) Terminowe anulowanie (patrz § 5 ust. 3 OWH) nie wymaga dokonania żadnej opłaty za 
najem miejsca parkingowego.  
 
§ 8 Prawo zatrzymania i prawo zastawu 
W przypadku wszelkich roszczeń wynikających z umowy najmu oraz z korzystania z parkingu 
Wynajmujący ma prawo do zatrzymania oraz ustawowe prawo do zastawu pozostawionego 
pojazdu i jego wyposażenia. 
 
§ 9 Usuwanie pojazdów 
Wynajmujący ma prawo do usunięcia pojazdu z parkingu na koszt i ryzyko Najemcy, gdy 

a) nastąpiła odmowa zapłaty należnej opłaty, 
b) pozostawiony pojazd na skutek nieszczelnego zbiornika paliwa lub innych usterek 
zagraża działaniu parkingu, 
c) pojazd nie ma ustawowo wymaganego dopuszczenia do ruchu drogowego lub podczas 
okresu parkowania został wycofany z ruchu drogowego przez stosowne organy. 

Jeśli pojazd zostanie pozostawiony ewidentnie na czas dłuższy niż maksymalny czas 
parkowania, Wynajmujący może zlecić usunięcie i zutylizowanie pojazdu na koszt właściciela. 

 
§ 10 Przepisy o ruchu drogowym | Przepisy policyjne 
(1) Odnośnie do wjazdu i wyjazdu oraz odnośnie do ruchu w obszarze parkingu mają 
zastosowanie ogólnie przyjęte przepisy ruchu drogowego, o ile na terenie parkingu nie 
obowiązują inne dodatkowe regulacje wewnętrzne. 
 
(2) Na obszarze parkingu dopuszcza się wyłącznie jazdę w wolnym tempie. 
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(3) Pozostawiony pojazd należy odpowiednio zamknąć i zabezpieczyć zgodnie z przepisami 
ruchu drogowego. 
 
(4) Należy przestrzegać wszelkich stosownych przepisów i zakazów dotyczących korzystania z 
parkingu. Między innymi zabrania się: 
 

a) palenia papierosów oraz stosowania ognia na terenie parkingu, 
b) składowania paliwa i przedmiotów łatwopalnych, 
c) niepotrzebnego włączania silników, 
d) parkowania pojazdów z nieszczelnym zbiornikiem paliwa lub gaźnikiem  

 
§ 11 Odpowiedzialność cywilna 
(1) Odpowiedzialność z tytułu odszkodowania, powstała obojętnie z jakiego powodu (w 
szczególności opóźnienie, usterki lub inne naruszenia obowiązków), ogranicza się do 
umownego, przewidywalnego odszkodowania.  
 
(2) Wyżej wymienione ograniczenia odpowiedzialności nie obowiązują w przypadku 
odpowiedzialności za działania umyślne lub naruszenie z powodu rażącego niedbalstwa, z 
powodu naruszenia obowiązków wynikających z umowy oraz w przypadku gwarantowanych 
cech przedmiotu, z powodu utraty życia lub zdrowia lub zgodnie z ustawą o odpowiedzialności 
cywilnej za produkt. Do obowiązków wynikających z umowy należy w szczególności obowiązek 
udostępnienia Najemcy miejsca parkingowego. Ponadto miejsce parkingowe musi być wolne 
od usterek rzeczowych i prawnych. 
 
(3) Najemca odpowiada za wszelkie szkody powstałe w wyniku użytkowania miejsca 
parkingowego na skutek nieprzestrzegania ww. przepisów przez niego lub przez osoby trzecie 
upoważnione przez Najemcę do korzystania z miejsca parkingowego.  
 
§ 12 Udostępnianie miejsca parkingowego osobom trzecim  
Zabrania się podnajmowania lub nieodpłatnego udostępniania miejsca parkingowego osobom 
trzecim.  
 
§ 13 Zwrot przedmiotu najmu 
Po zakończeniu stosunku najmu Najemca ma obowiązek zwrotu posprzątanego miejsca 
parkingowego. Należy usunąć uszkodzenia spowodowane przez Najemcę lub osoby 
wykonujące jego zobowiązanie.  
 
§ 14 Postanowienia końcowe 
(1) W przypadku niniejszej umowy mają zastosowanie wyłącznie przepisy prawa niemieckiego 
z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży 
towarów. 
(2) Jeśli w momencie zawarcia umowy miejsce zameldowania lub zamieszkania Najemcy 
znajdowało się w Republice Federalnej Niemiec oraz gdy w momencie wniesienia skargi 
miejsce zameldowania lub zamieszkania zmieniło się lub w danym momencie miejsce 
zamieszkania Najemcy nie jest znane, sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów 
jest sąd właściwy ze względu na siedzibę naszego przedsiębiorstwa w Dortmundzie.  
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Jeśli miejsce zameldowania lub zamieszkania Najemcy nie znajduje się na terenie jednego z 
państw członkowskich UE, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sądy właściwe ze względu 
na siedzibę naszego przedsiębiorstwa. 
 
(3) Jeśli zamówienie zostało dokonane przez handlowca, osobę prawną prawa publicznego lub 
wyodrębniony majątek publiczno-prawny, sądem właściwym w przypadku wszelkich roszczeń 
wynikających z umowy jest sąd właściwy ze względu na siedzibę naszego przedsiębiorstwa.  
 
Stan: 24.10.2017 


