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Podmienky získania zvýhodnenej ceny za parkovanie v ParkDots 

Prevádzkovateľom ParkDots je PosAm, spol. s r.o., so sídlom Bajkalská 28, 8219 09 Bratislava, IČO: 31 

365 078, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka číslo 6342/B 

(ďalej len „Prevádzkovateľ“). 

Popis ParkDots, podmienky používania, práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Používateľov, sú uvedené 

v  „Obchodné podmienky prehliadania, inštalácie a používania internetovej stránky 

www.parkdots.com, webových a mobilných aplikácií ParkDots“ (ďalej len „Obchodné podmienky 

ParkDots“), ktoré sú k dispozícií na www.parkdots.com (ďalej len „Web ParkDots“) 

Tieto „Podmienky pre získanie zvýhodnenej ceny za parkovanie“ (ďalej len „Podmienky akcie“, alebo 

„Akcia“) vyhlasuje Prevádzkovateľ v záujme podpory poskytovania služieb ParkDots.  

I. OBSAH AKCIE 

1) Prevádzkovateľ poskytne zvýhodnenú cenu za parkovanie (ďalej len „Akciová cena“) 

používateľom ParkDots, v súlade s podmienkami uvedenými v týchto Podmienkach akcie. 

2) Prevádzkovateľ stanovuje Akciovú cenu na 1 (slovom „jeden“) eurocent. 

3) Lokality a parkoviská na ktorých bude Používateľovi priznaná Akciová cena zverejní 

Prevádzkovateľ na Webe ParkDots. 

4) Akciová cena sa uplatňuje na spoplatnenú dobu parkovania v rámci jedného kalendárneho 

dňa a končí najneskôr o 23:59 kalendárneho dňa, na ktorý bolo parkovanie zakúpené. 

5) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo stanoviť lokality, kde bude Akciová cena platiť počas 

kratšej doby ako je uvedené v predchádzajúcom bode. Lokality s upraveným rozsahom 

aplikovania Akciovej ceny Prevádzkovateľ vhodným spôsobom zverejní. 

6) Používateľ môže získať na jednu EČV (evidenčné číslo vozidla) iba obmedzený počet Akciových 

cien, stanovený rozsahom Akcie.  

II. OBDOBIE A ROZSAH AKCIE 

1) Akcia bude prebiehať v období od 1.7. 2019 od 00:00 do 31.8. 2019 do 23:59 hod. 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť obdobie trvania Akcie. 

2) Prevádzkovateľ poskytne 3 (slovom tri) parkovania na jednu EČV za Akciovú cenu. 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť počet parkovaní za Akciovú cenu. 

III. PODMIENKY POSKYTNUTIA AKCIOVEJ CENY 

1) Používateľ musí uhradiť parkovné prostredníctvom aplikácie ParkDots na parkoviskách 

a v lokalitách, kde sa Akcia poskytuje. Typicky, ale nemusí to platiť výhradne, sa jedná 

o parkovanie na ulici. 

2) Používateľ musí mať v ParkDots zriadenú registráciu v súlade s čl. III bod 2 Obchodných 

podmienok ParkDots a musí byť do aplikácie prihlásený. 

http://www.parkdots.com/
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3) Nárok na poskytnutie Akciovej ceny majú existujúci (registrovaní pred začiatkom platnosti 

Akcie) aj noví (registrovaní po začiatku platnosti Akcie) používatelia ParkDots, v rozsahu 

stanovenom Podmienkami akcie. 

IV. OSOBITNÉ USTANOVENIA 

1) Prevádzkovateľ poskytuje možnosť úhrady parkovného a Akciovú cenu iba za podmienok 

uvedených v týchto Podmienkach akcie a v súlade s Obchodnými podmienkami ParkDots. 

Používateľ je povinný rešpektovať parkovací poriadok prevádzkovateľa, ktorého parkovacie 

miesta využíva. 

2) Organizátor si vyhradzuje právo neposkytnúť Akciovú cenu v prípade, kedy sa platby celkom 

zrejme neviažu na reálne využitie parkovacích služieb, alebo iným spôsobom porušujú, alebo 

zneužívajú podmienky Akcie. 

3) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť a dopĺňať Podmienky akcie a to vrátane doby jej 

obsahu, trvania, rozsahu, lokalít, vrátane práva Akciu kedykoľvek skrátiť, odložiť, prerušiť 

alebo zrušiť. 

4) Služby ParkDots, na ktoré sa vzťahuje Akcia, sú poskytované v súlade s Obchodnými 

podmienkami ParkDots. 

5) Nakladanie s osobnými údajmi sa riadi Obchodnými podmienkami ParkDots. 

V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1) Tieto Podmienky akcie sú jediným a záväzným dokumentom, ktorý upravuje pravidlá Akcie. 

2) Tieto Podmienky akcie nadobúdajú účinnosť voči tretím osobám dňom začatia Akcie. 

3) Osoby, ktoré sa zúčastnia Akcie vyjadrujú svoj bezvýhradný súhlas so záväznosťou týchto 

Podmienok akcie. 

4) Na  právne  vzťahy  neupravené  týmito  Podmienkami  akcie sa  budú  aplikovať  príslušné  

ustanovenia Občianskeho zákonníka, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie. 

5) V  prípade akýchkoľvek  sporov,  ktoré vyplývajú z tejto Akcie, alebo ktoré vzniknú v  súvislosti  

s ňou, sa Používateľ aj Prevádzkovateľ zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnými rokovaniami a 

dohodou. 

6) Tieto Podmienky akcie sú vyhotovené a uložené u Prevádzkovateľa a zverejnené na Webe 

ParkDots.  

V Bratislave dňa 28.6.2019 


