ПАРКИНГТЕ КӨЛІК ҚҰРАЛДАРЫН ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ ТУРАЛЫ
ЖАРИЯ ШАРТ (ОФЕРТА)
Осы офертада паркингте (бұдан əрі анықталғандай) орналасқан көлік қоятын
орындарды (бұдан əрі анықталғандай) ақылы пайдалану туралы Шартты жасау шарттары
жазылған.
Жария Шарттың (Оферта) төменде берілген мəтіні анықталмаған тұлғалардың
шеңберіне арналған GD-нің ресми жария ұсынысы болып табылады (төменде
анықталғандай). Паркинг аумағына кіру (төменде анықталғандай) осы Жария шартты
(Офертаны)
жасауға/ризалық
білдіруге
пайдаланушының
келісімі
(төменде
анықталғандай) болып табылады.
1. Негізгі ұғымдар жəне анықтамалар
"GD" дегеніміз «Astana Property Management
серіктестігін, сондай-ақ оның өкілетті өкілдерін білдіреді.

жауапкершілігі

шектеулі

"Қонақүй" дегеніміз қонақүй жəне оның ішіндегі лобби, конференц-залдар,
əкімшілік кабинеттерді, бөлшек сауда ғимараттарын, жəне Кешенде орналасқан жəне
мейманханалық қызметтерді көрсету үшін пайдаланылатын басқа да анықталған алаңдар
жəне ғимараттарды қоса алғанда ішіндегі ғимараттарды білдіреді.
"Кешен" дегеніміз Астана қ., 010016, Есіл ауданы, Достық көшесі, 16 ғимарат
мекен-жайы бойынша Жер Телімінде (кадастрлық нөмірі 21:320:128:654) орналасқан
Қонақүй, офистік ғимарат, Резиденциялар, сауда галереясы жəне Паркингтен тұратын
жалпы ауданы 106 194,3 шаршы метрлік «TALAN TOWERS» көпатқарымдық кешенді
(кадастрлық нөмірі 21:320:128:654:16/А) білдіреді.
"Көлікті қоятын орын " дегеніміз, «The Ritz-Carlton, Astana» тақтайшасымен
белгіленген көлікті қоятын орындарды қоспағанда, Р1 қабатта (деңгейде) Паркингтегі
көлікті қоятын орынды білдіреді;
"Паркинг" дегеніміз басқалардың ішінде, Көлікті қоятын орындар орналасқан 2
(екі) жер асты қабаттардан тұратын жалпы ауданы 24257,8 шаршы метрлік Кешеннің
бөлігін (кадастрлық нөмірі 21:320:128:654:16:н.п.4) білдіреді.
"Пайдаланушы"
дегеніміз,
Паркингте
көлік
құралын
(құралдарын)
орналастыруды көздейтін GD-мен дербес шарт жасаған тұлғаларды қоспағанда, Паркингті
көлік құралдарын орналастыру үшін пайдаланушы тұлғаны білдіреді.
"Басқару туралы Келісім" дегеніміз, мезгіл-мезгіл жасалуы мүмкін өзгерістерді,
жаңа редакцияны, жаңартулар жəне толықтыруларды қоса алғанда, Паркингті басқару
мақсатында GD жəне Басқарушы арасында жасалған басқару туралы келісімді білдіреді.
"Басқарушы" дегеніміз GD Паркингті басқару жөніндегі қызметтерді көрсету
туралы шарт жасаған компанияны білдіреді;
"Қара тізім " дегеніміз GD жəне/немесе Басқарушының жеке шешімі бойынша
Паркингке кіруіне тиым салынған тұлғалардың (немесе көлік құралдарының) тізімін
білдіреді.
2. Шарттың мəні
2.1. Осы Жария шарт (Оферта) Паркингке көлік құралдарының кіру шарттарын,
көлік құралдарын орналастыру үшін Көлік қоятын Орындарды пайдалану, Көлік қоятын
Орындарды пайдалану үшін төлемдер, Паркингтен шығу шарттарын, сондай-ақ Паркингте

көлік құралдарын орналастырумен қатысты басқа мəселелерді реттейді. Осы Шарт GDмен Паркингте көлік құралдарын орналастыруды көздейтін дербес шарттар жасаған
тұлғалардың көлік құралдарына қатысты қолданылмайды.
2.2. Осы Жария шарт (Оферта) қосылу шарты болып табылады жəне оның
шарттары, мезгіл-мезгіл GD тарапынан біржақты тəртіпте енгізілетін барлық өзгерістер
мен толықтыруларды ескере отырып, шығарып тастамастан жəне ескертпелерсіз, тұтастай
шартқа қосылу арқылы ғана Пайдаланушы тарапынан қабылдана алады.
2.3. Пайдаланушы Паркингтің аумағына кіру арқылы осы Жария шартты
(Офертаны) жасауға/ризалық білдіруге өз келісімін береді.
3. Паркингті жəне Көлік қоятын Орындарды пайдалану шарттары
3.1. Кіру рұқсаты:
3.1.1. GD жəне/немесе Басқарушы өзінің шешімі бойынша келесілерге Паркинг
аумағына кіру рұқсатын беруден бас тартуға құқылы:
(i) GD жəне/немесе Басқарушының дəйекті пікірі бойынша, мас, есірткілік
масайған, немесе басқаша түрде масайып алған тұлғалардың басқаруындағы көлік
құралдарына;
(ii) GD жəне/немесе Басқарушының дəйекті пікірі бойынша шамадан тыс ластанған
көлік құралдарына;
(iii) Қара тізімге енгізілген тұлғаларға жəне/немесе көлік құралдарына;
(iv) GD жəне/немесе Басқарушының дəйекті пікірі бойынша Паркинг жəне/немесе
Кешенге жəне/немесе үшінші тұлғалардың өміріне, денсаулығына жəне мүлкіне
қауіпсіздік қатерін төндіретін тұлғалар жəне/немесе көлік құралдарына.
3.1.2. GD жəне/немесе Басқарушы өзінің шешімі бойынша, тұлғаларды жəне/немесе
көлік құралдарын Қара тізімге енгізуге, сондай-ақ одан алып тастауға құқылы:
(i) Осы Жария шарттың (Офертаның) ережелерінің кез-келгенің бұзғандарға;
жəне/немесе
(ii) GD-ге 10 000 (оң мың) теңгелік сомадан астам қарызы бар тұлғаларға;
жəне/немесе
(iii) Паркинг аумағына кіруі қаланбайтын тұлғаларға.
3.1.3. GD жəне/немесе Басқарушы өзінің шешімі бойынша, көлік құралдарын
орналастыру туралы дербес шарт жасалған тұлғалардың көлік құралдарын қоспағанда,
қатарынан 7 (жеті) жəне одан көп тəуліктік мерзімге Паркингте орналастырылған көлік
құралдарын Паркингтен эвакуациялауға құқылы.
3.2. Навигация жəне шектеулер:
3.2.1. Пайдаланушы жол белгілерімен, белгі таңбаларымен, қоршаулармен, сондайақ кіріп-шығуды бақылау жүйесімен белгіленген жəне ақы алу орындарымен белгіленген
шектеулерді сақтауға міндетті. Барлық уақыт үшін Паркинг аумағы бойынша қозғалыс
жылдамдығы сағатына 5 (бес) шақырымнан аспауы тиіс. Осы Жария шартпен
(Офертамен) реттелмегендерге қатысты, Пайдаланушы Қазақстан Республикасының
заңнамасын басшылыққа алуға міндетті.
3.2.2. Пайдаланушыға келесілер тыйым салынады:
•

Төлем орнында қалыпты жұмыс жасауға кедергі жасауға;

Паркингке (Паркингтен) көлік құралдарының кіреберісін (шығар жолын)
бұғаттауға;
•

•

Паркингті пайдалануға кедергілер мен шектеулер жасауына;

•
Осы Жария шарттың (Офертаның) 4.2 тармағында көрсетілген жағдайларды
қоспағанда, Паркингті пайдалануға төлем жасамай Паркингте көлік құралдарын
қалдыруға;
•

Паркинг жəне/немесе Кешен аумағын ластауға;

•

Төлем орны жабдықтарын бұзуға;

Көлік қоятын Орындарды жəне/немесе басқа алаңдарды резервте ұстап тұруға,
Көлік қоятын орындарда көлік құралдарының еркін орналастырылуына басқа кедергілер
жасауына;
•

Белгілі түрдегі көлік құралдарына арналған Көлік қоятын Орындарда, егер бұл
тиісті белгілермен көзделген болса, басқа түрдегі көлік құралдарын орналастыруға;
•

•

Көлік қоятын Орындардың шекарасын бұза отырып, немесе Көлік қоятын Орын
сыныбына жатпайтын орындарға көлік құралдарын орналастыруға;

•

Оқылмайтын немесе бейстандарт немесе Қазақстан Республикасы заңнамаларының
талаптарын бұза отырып орнатылған мемлекеттік тіркеу белгілері бар, жəне
мемлекеттік тіркеу белгілері жоқ көлік құралдарын, сондай-ақ көлік құралдарының
осы орындары үшін көзделген мемлекеттік тіркеу белгілері орнатылмаған, сондайақ сəйкестендіруге кедергі келтіретін немесе қиындататын материалдарды қолдана
отырып жабдықталған мемлекеттік тіркеу белгілері бар көлік құралдарын
қалдырып кетуге;

•
Паркингті пайдаланудың белгіленген тəртібін бұзатын басқа əрекеттерді
жасауға тыйым салынады.

3.3. Қауіпсіздік:
3.3.1 Осы Жария шарттың (Оферта) қауіпсіздігін жəне орындалуын бақылау
мақсатында, сондай-ақ туындаған дауларды реттеу мақсатында, Паркингке кіретін көлік
құралдарының мемлекеттік тіркеу нөмірлері туралы деректерді жинау, сақтау жəне
пайдалануды қоса алғанда, Басқарушы тарапынан Паркингті пайдалану фактілерін тіркеу
жүргізілетіндігін Пайдаланушы жете түсінеді жəне онымен келіседі. Осындай көлік
құралдарын иеленген жəне/немесе жүргізетін тұлғалар туралы жеке деректерге қатысты,
осындай жеке деректерді өндеу «Жеке деректер жəне оларды қорғау туралы» 2013 жылғы
21 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес жүргізіледі.
3.3.2. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында, GD жəне/немесе Басқарушы,
Паркингте көлік құралдарының қатынауы жəне/немесе оларды орналастыруға қатысты
Пайдаланушы үшін міндетті нұсқаулар беруге құқылы.
3.3.3. Паркингте қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында GD жəне/немесе
Басқарушы тарапынан қабылданған дұрыс шараларға қарамастан, GD жəне/немесе
Басқарушы Паркинг аумағындағы көлік құралдарының күзетпейтіндігіне жəне көлік
құралының, көлік құралында орнатылған жабдықтар жəне ішінде қалдырып кеткен бағалы
заттардың амандығы-түгелдігіне жауап бермейтіндігін Пайдаланушы жете түсінеді жəне
келіседі.
4. Құны жəне төлеу тəртібі
4.1. Егер осы Жария шартта (Офертада) басқа жағдай көзделмеген болса, Паркингті
пайдалану үшін келесі көлемде ақы алынады:
4.1.1. ҚҚС-н қоса алғанда, Паркингте болған 1-ші жəне 2-ші сағат үшін сағат
басына 300 (үш жүз) теңге.

4.1.2. ҚҚС-н қоса алғанда, Паркингте болған 3-ші сағаттан бастап сағат басына
200 (екi жүз) теңге.
4.2. Осы Жария шарттың (Офертаның) 4.1 тармағы келесілерге қолданылмайды:
4.2.1. 15 (он бес) минуттан аз уақытқа Паркинг аумағында болған көлік
құралдарына;
4.2.2. Талонда көзделген уақыт аралығы шегінде – Паркингтен еркін шығуға талон
алған Қонақүйдің қызмет тұтынушыларының көлік құралдарына;
4.2.3. GD-мен дербес шарттарға сəйкес паркингте орналастырылған көлік
құралдарына;
4.2.4. GD-нің жеке өзінің қарап шешуі бойынша басқа көлік құралдарына қатысты
қолданылмайды.
4.3. Ақы төлем терминалдарына қолма-қол ақшалай қаражаттарды жатқызу арқылы
жатқызылады, терминалдардың орналасуы осы Жария шарттың (Офертаның)
Қосымшасында берілген.
5. Жауапкершілік
5.1. Пайдаланушы Паркингке жəне/немесе Кешенге, үшінші тұлғалардың өміріне,
денсаулығына жəне мүлкіне берген залалы үшін осындай залал көлемінде жауапты.
5.2. Осы Жария шарттың (Офертаның) 5.1 тармағында көзделген жауапкершілікке
қосымша, Пайдаланушы осы Жария шарттың (Офертаның) кез келген жəне əрбір
ережелерін бұзғаны үшін, сондай-ақ Паркингке кіру кезінде алған талонды жоғалтып
алғаны үшін 10 000 (он мың) теңге көлемінде айыппұл түрінде жауапты болады.
5.3. Айыппұл төлем терминалдарына қолма-қол ақшалай қаражаттарды жатқызу
арқылы төленеді, терминалдардың орналасуы осы Жария шарттың (Офертаның)
Қосымшасында берілген.
6. Жарамдылық мерзімі жəне Шарттың басқа шарттары
5.1. Осы Жария шарт (Оферта) осы Жария шарттың (Оферта) 2.3 тармағында
көрсетілген əрекеттерді Пайдаланушы жасаған сəттен бастап күшіне енеді жəне Келуші
осы Жария шарт (Оферта) бойынша өзіне алған міндеттемелерін орындағанға дейін
жарамды болады.
5.2. Паркингке көпмəртелік кіру жəне оны пайдалану кезінде, əрбір пайдалану
жағдайы осындай кіру жəне пайдалану күнінде жəне сəтінде жарамды редакцияда осы
Жария шартты (Оферта) қабылдауды жəне оған келісуді білдіреді.

Паркингте көлік құралдарын орналастыру шарттары туралы

Жария шартқа (Офертаға)
Қосымша

Көлік қоюға арналған төлем терминалдарының орналасу схемасы

(сурет:
ТЕРМИНАЛ (2)
Көлік қоюға арналған төлем үшін
1-ші қабатқа КІРУ
ТЕРМИНАЛ (1)
Көлік қоюға арналған төлем үшін

ШЫҒУ
The Ritz-Carlton, Astana
1-ші, 3-ші жəне 18-ші қабаттарына кіру
ТЕРМИНАЛ (1)
Көлік қоюға арналған төлем үшін
КІРУ
ШЫҒУ
КІРУ
ТЕРМИНАЛ (1)
Көлік қоюға арналған төлем үшін)

