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VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 

na uplatnenie služby 

Easy Parking prímestská časť na Letisku Viedeň 

Flughafen Wien Aktiengesellschaft 

Postfach 1 

1300 Wien-Flughafen 

 

 

1. Všeobecné informácie 

Tieto všeobecné obchodné podmienky na službu Easy Parking (ďalej ako „VOP“), ako aj 

podmienky parkovania vyvesené v parkovacích zónach sú súčasťou zmluvy o parkovaní. 

Týkajú sa vykonávania zmluvy o parkovaní a správania v garážach, resp. na parkoviskách 

(ďalej len ako „parkovacia zóna“). 

Uzatvorením zmluvy o parkovaní (pozri bod 2.) zákazník (ďalej len ako „používateľ“) súhlasí s 

nasledujúcimi podmienkami a zaväzuje sa, že ich bude dodržiavať. 

2. Uzatvorenie zmluvy a predmet zmluvy 

2.1. Podpísaním prihlasovacieho formulára priamo na Letisku Viedeň dochádza medzi 

používateľom a spoločnosťou Flughafen Wien AG (ďalej ako „FWAG“) k uzatvoreniu zmluvy 

o parkovaní v súlade s týmito VOP. 

2.2. Uzatvorením zmluvy o parkovaní sa spoločnosť FWAG zaväzuje prijať osobné vozidlo 

používateľa, previezť ho do parkovacej zóny uvedenej v potvrdení o prevzatí, prenechať 

používateľovi túto parkovaciu zónu na zamýšľaný účel počas trvania parkovania (čas 

využívania) za poplatok podľa vyvesených parkovacích taríf a uschovať kľúč od osobného 

vozidla. Používateľ však nemá žiadny nárok na poskytnutie určitej odstavnej plochy v 

parkovacej zóne dohodnutej v potvrdení. 

2.3. Predmetom zmluvy nie je najmä úschova, stráženie, resp. monitorovanie odstaveného 

osobného vozidla ani poskytnutie poistnej ochrany. Platí to aj v takom prípade, ak bude 

personál spoločnosti FWAG prítomný v parkovacej zóne alebo ak bude parkovacia zóna 

monitorovaná kamerovým systémom.  

2.4. Zákazník sa zaväzuje uhradiť parkovací poplatok uvedený v potvrdení o prevzatí a poplatok 

za službu Easy Parking. Poplatok a takisto aj parkovací poplatok treba uhradiť pri vyzdvihnutí 

osobného vozidla pri parkovacej pokladnici v parkovacom dome č. 4. 

2.5. Maximálne prípustný čas využívania je 30 dní.  
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3. Vyzdvihnutie osobného vozidla a výjazd z parkovacej zóny 

Po predložení kópie prihlasovacieho formulára a platného preukazu totožnosti s fotografiou 

používateľa a po uhradení poplatku a parkovacieho poplatku dostane používateľ pri 

parkovacej pokladnici kľúče od osobného vozidla spolu s výjazdovým lístkom. Používateľ je 

povinný vyzdvihnúť si osobné vozidlo z parkovacie miesta, ktoré mu oznámi zamestnanec 

parkovacej pokladnici. Po zasunutí parkovacieho lístka do štrbiny na výjazdovom termináli a 

jeho následnom vybratí sa závora otvorí.  

4. Ručenie 

4.1. Ručenie spoločnosti FWAG 

Spoločnosť FWAG neručí žiadnym spôsobom za konanie tretích osôb, ani v prípade krádeže, 

vlámania, poškodenia atď., nezávisle od toho, či sa tieto tretie osoby zdržiavali v parkovacej 

zóne oprávnene alebo neoprávnene. Spoločnosť FWAG ručí za materiálne škody, ktoré 

vzniknú v dôsledku prevádzkovej poruchy zariadenia a za ostatné materiálne škody len vtedy, 

keď boli úmyselne alebo v dôsledku hrubej nedbanlivosti spôsobené zo strany spoločnosti 

FWAG alebo pomocných síl. 

Spoločnosť FWAG ďalej neručí za škody, ktoré nepriamo alebo priamo vzniknú v dôsledku 

vyššej moci, predovšetkým prírodných živlov. 

4.2. Oznamovacia povinnosť používateľa 

Pred opustením parkovacej zóny je používateľ povinný oznámiť príslušnému personálu 

spoločnosti FWAG a v nevyhnutnom prípade personálu spoločnosti FWAG, ktorého bude 

kontaktovať prostredníctvom núdzového volania, škody na odovzdanom a odstavenom 

osobnom vozidle a musí mu dať príležitosť prezrieť osobné vozidlo.  

Škody, ktoré nie sú zrejmé treba do 14 (štrnástich) dní od objavenia tejto škody písomne 

oznámiť na adresu  

Flughafen Wien Aktiengesellschaft 

Postfach 1 

1300 Wien-Flughafen 

 

4.3. Prekluzívne lehoty 

Ak si používateľ nesplní oznamovaciu povinnosť uvedenú v bode 6.2 vlastným zavinením, 

resp. do stanovených lehôt, zaniknú prípadné nároky používateľa na náhradu škody voči 

spoločnosti FWAG. Toto vylúčenie zodpovednosti sa nepoužije vtedy, ak používateľ utrpí 

ujmu na zdraví alebo ak spoločnosť FWAG v dôsledku hrubej nedbanlivosti alebo úmyselne 

spôsobí škodu. 
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4.4. Ručenie používateľa 

Používateľ ručí za všetky škody, ktoré spoločnosti FWAG alebo tretím osobám vlastnou vinou 

spôsobí on sám, jeho zamestnanci, osoby ním poverené alebo osoby, ktoré ho sprevádzajú. 

Okrem toho ručí za spôsobené znečistenie parkovacej zóny. 

5. Ukončenie zmluvy 

5.1. Trvanie zmluvy 

Zmluva sa končí uplynutím času parkovania. 

5.2. Povinnosti na konci platnosti zmluvy 

Po uplynutí platnosti zmluvy sa používateľ zaväzuje bezodkladne odstrániť z parkovacej zóny 

odstavené osobné vozidlo. Pokiaľ si túto svoju povinnosť nesplní do 6 (šiestich) týždňov, je 

spoločnosť FWAG oprávnená osobné vozidlo používateľa odstrániť z parkovacej zóny 

prostredníctvom odťahovej služby. V takomto prípade znáša používateľ náklady za 

odstránenie osobného vozidla.  

V prípade porušenia podmienok parkovania, predovšetkým v prípade zapríčinenia 

kontaminácie alebo iného narušenia majetku, je spoločnosť FWAG oprávnená dať osobné 

vozidlo odtiahnuť na náklady používateľa. 

5.3. Nebezpečenstvo z omeškania 

V prípade hroziaceho nebezpečenstva je spoločnosť FWAG takisto oprávnená odstrániť 

vozidlo používateľa z parkovacej zóny. 

6. Záverečné ustanovenia 

6.1. Sídlo súdu; rozhodné právo 

Sídlo súdu je Viedeň. Za výlučné sídlo súdu sa zmluvné strany dohodli na vecne príslušnom 

súde pre 1010 Viedeň (Innere Stadt), Rakúsko. 

V prípade akýchkoľvek súdnych sporov zo zmluvy o využívaní odstavných plôch alebo v 

súvislosti s touto zmluvou vrátane týchto Všeobecných obchodných podmienok a podmienok 

parkovania sa uplatňuje výlučne rakúske právo s vylúčením všetkých kolíznych noriem, ako aj 

Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru a nariadenia RÍM‐I. 

6.2. Salvátorská klauzula 

Ak bude niektoré z ustanovení neúčinné, nebude tým dotknutá účinnosť všetkých ostatných 

ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok. Prípadné neúčinné ustanovenie sa 

nahradí prípustným ustanovením, ktoré bude najviac zodpovedať hospodárskemu zámeru 

pôvodného ustanovenia. 
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6.3. Preklady 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú vyhotovené v nemeckom jazyku, ktorý je vo 

všetkých prípadoch v súvislosti s týmito VOP záväzný. Každá verzia týchto Všeobecných 

obchodných podmienok v inom jazyku slúži len na jednoduchšie porozumenie a nemá žiadny 

právny účinok. Za účelom objasnenia má nemecká verzia týchto Všeobecných obchodných 

podmienok prednosť pred každou ďalšou jazykovou verziou týchto Všeobecných obchodných 

podmienok. 


