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Avtalsvillkor Helsingborgs Stad (org.nr: 212000-1157) 
parkering 

 
Betalning: För privatkunder sker automatiskt dragning på registrerat betalkort inför 
varje ny betalningsperiods början. För företagskunder ska fakturan vara betald senast 
på förfallodatum. Om betalning saknas kommer avtalet att sägas upp med automatik. 
 
Lagstadgad moms ingår med 25 %. 
 
Abonnemanget löper på tills uppsägning sker av hyresgästen eller Helsingborgs Stad.  
 
När uppsägning sker så löper abonnemanget ut aktuell månad den sista dagen i 
månaden. 
 
Underhåll Helsingborgs Stad är inte skyldig till prisnedsättning eller att ordna 
ersättningsplatser vid reparationer eller underhåll av fastigheten/parkeringsområdet. 
Helsingborgs Stad ska i god tid underrätta kunderna om, när och under vilken tid 
arbete skall utföras. 
 
Force Majeure Helsingborgs Stad fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av 

avtalet och från skyldighet att erlägga skadestånd om Helsingborgs Stad 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. 

 
Allmänna villkor parkeringsplats 

• Hyresgästen är skyldig att ha ett giltigt betalkort registrerat i sin profil. 
• Hyresgästen är skyldig att registrera sitt registreringsnummer i sin profil, 

hyresgästen riskerar annars att fordonet får en kontrollavgift. 
• Hyresgästen är skyldig att ändra sina uppgifter i sin profil om de ändras. 
• Hyresgästen betalar deposition för nyckelbricka till vissa parkeringshus. Du 

får tillbaka pengarna när du återlämnar brickan. 
• Om hyresgästen tappar nyckelbrickan ska du anmäla det till Helsingborg 

kontaktcenter. Det utgår en ny depositionsavgift för att få en ny nyckelbricka. 
• Avställda fordon, fordon med körförbud eller fordon som kan medföra sanitär 

olägenhet får ej parkeras på parkeringsområdet. 
• Endast ett fordon får parkera per parkeringsplats. 
• Parkering får endast ske inom markerad plats. 
• Hyresgästen får ej hyra ut parkeringsplatsen i andra hand. 
• Hyresgästen ska följa gällande brandförsäkringsvillkor och 

garageföreskrifter. 
• Inga reparations- och/eller justeringsarbete får utföras inom 

parkeringsområdet.  
• Hyresgästen ansvarar för all skada inom parkeringsområdet som uppstår 

genom hyresgästen eller av anlitad person. 
• Hyresgästen säger upp sitt avtal på sin profil.  
• Helsingborgs Stad förbehåller sig rätten att justera priset. Ändringen ska 

skriftligen aviseras i god tid innan uppsägningstidens gång. 
• Helsingborgs Stad kan säga upp avtalet med omedelbar verkan om inte de 

allmänna villkoren följs. 



 

 

 

• Helsingborgs Stad är inte ersättningsskyldig för händelser som Staden inte är 
vållande till. 

 
Allmänna villkor cykelgarage 

• Hyresgästen är skyldig att ha ett giltigt betalkort registrerat i sin profil. 
• Cykelbåset får bara användas till cykel och cykelutrustning. 
• Hyresgästen betalar deposition för nyckel. Du får tillbaka pengarna när du 

återlämnar brickan. 
• Om hyresgästen tappar nyckeln ska du anmäla det till Helsingborg 

kontaktcenter. Det utgår en avgift för att få en ny nyckelbricka. 
• Personalen har reservnyckel och kan när som helst kontrollera båsen utan att 

fråga dig först. 
• Om något gått sönder på eller vid garaget anmäler du det till Helsingborg 

kontaktcenter, gärna via  
     vår e-tjänst Ett bättre Helsingborg. 
• Hyresgästen är skyldig att ändra sina uppgifter i sin profil om de ändras. 
• Hyresgästen får ej hyra ut cykelbåset i andra hand. 
• Hyresgästen ska följa gällande brandförsäkringsvillkor och 

garageföreskrifter. 
• Hyresgästen ansvarar för all skada på cykelbås som uppstår genom 

hyresgästen eller av anlitad person. 
• Hyresgästen säger upp sitt avtal på sin profil.  
• Helsingborgs Stad förbehåller sig rätten att justera priset. Ändringen ska 

skriftligen aviseras i god tid innan uppsägningstidens gång. 
• Helsingborgs Stad kan säga upp avtalet med omedelbar verkan om inte de 

allmänna villkoren följs. 
• Helsingborgs Stad är inte ersättningsskyldig för händelser som Staden inte är 

vållande till. 

https://helsingborg.se/trafik-och-stadsplanering/gator-och-trottoarer/felanmalan/

