PARKIMISTINGIMUSED
1.
AS-i Tallinna Lennujaam (edaspidi „Parkimise korraldaja“) ja sõidukijuhi vahel sõlmitakse
võlaõigusseaduses sätestatud korras tüüptingimustel parkimiskoha üürileping (edaspidi „Parkimisleping“).
Parkimislepingu tingimused on näidatud infotahvlitel parklasse sissesõidul (edaspidi „Parkimistingimused“).
Parkimise korraldaja väljendab Parkimistingimuste avaldamisega Parkimislepingu sõlmimise pakkumuse.
Sõiduki parklasse sisenemisega loetakse, et sõidukijuht on Parkimistingimustega nõustunud ja
Parkimislepingu sõlminud.
2.
Sõidukijuht on kohustatud Parkimise korraldajale maksma sõiduki parklasse sisenemisest alates
parkimistasu, mida arvestatakse ööpäevaringselt seitse päeva nädalas. Parkimistasu suurus, maksmise
tingimused ja võimalikud viisid on märgitud parkimispiletit väljastava tõkkepuu juures terminali vahetus
läheduses asuval infotahvlil. Ühe või mitme makseviisi ajutine mittetoimimine ei vabasta sõidukijuhti
kohustusest parkimistasu maksta, vaid maksmiseks tuleb valida mõni toimiv viis.
3.

Parkimistasu tuleb maksta enne sõidukiga parklast väljumist.

4.

AS Tallinna Lennujaam parklad on tasulised valveta parklad.

5.
Parklas on lubatud parkida ainult liiklusregistris registreeritud sõidukit, mis on ohutu ja millest ei lähtu
ümbritsevale keskkonnale negatiivseid mõjutusi. Parkimismajja haagisega sisenemine on keelatud.
6.
Parklas parkimine ja liiklemine toimub sõidukijuhi omal vastutusel. Parkimismaja -1 ja 0 korrusele
sisenemisel on sõiduki maksimaalne lubatud kõrgus 2,4 m. Parkimise korraldaja ei vastuta parkimise ajal ja
liiklemise käigus sõidukile tekitatud kahju eest.
7.
Sõidukijuht peab parklat ja parkimiskohta kasutama heaperemehelikult ja vastavalt sihtotstarbele, s.o
sõiduki parkimiseks. Parkimine on lubatud ainult vastavalt tähistatud alal kooskõlas parklasse paigaldatud
viitade, märkide ja Parkimise korraldaja juhistega. Sõiduk tuleb parkida maha märgitud parkimiskoha joonte
vahele.
8.
Parkimine invakohtadel on lubatud ainult puudega inimese sõiduki parkimiskaardi olemasolul
paigutatuna sõiduki armatuurlauale nähtavale kohale.
9.
Parkimise korraldajal on õigus teisaldada sõiduk sõidukijuhi vastutusel ja kulul juhul, kui sõiduki
parkimisel on rikutud Parkimistingimusi, kui sõiduk on pargitud selliselt, et tekib või võib tekkida oluline
kahju, sõiduk takistab teisi parkla kasutajaid või liiklust, õigusaktides sätestatud juhtudel või kui selleks
esineb avalik huvi.
10. Parkimistingimuste rikkumisel on Parkimise korraldajal õigus kuni parkimistasu ja muude sarnaste
tasude ning sõiduki parklast teisaldamise kulude tasumiseni sõidukit sõidukijuhi vastutusel ja kulul kinni
pidada (sh lukustada sõiduki ratas). Eelnimetatud sõiduki kinnipidamise õigus on Parkimise korraldajal ka
juhul, kui sõidukiga on eelnevalt Parkimistingimusi rikutud ja sellega seoses on Parkimise korraldaja ees
täitmata kohustusi (sh. parkimistasu maksmise kohustus täitmata).
11. Parkimise korraldajal on õigus eeldada, et sõiduki omanik või vastutav kasutaja on sõiduki juhiks ja
Parkimislepingu pooleks.

12. Teavet Parkimistingimuste, parkimistasude ja muude tasude ning teisaldatud või kinni peetud
sõidukite kohta saab telefonil: +372 605 8288.

