
Eskilstuna kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
Trafikavdelningen
631 86 Eskilstuna

Avtal - Abonnemang parkeringskort

Kontaktuppgifter
Företag/Förvaltning Organisationsnummer/Personnummer

Efternamn Förnamn

Adress Postnummer och ort

Fakturaadress (om annan än ovan) Fakturareferensnummer

Beställare Telefonnummer

Abonnemang parkeringskort

Avtalsperiod Fr.o.m:                                                                                  Tillsvidare

Uppsägning
Avtalet gäller med en uppsägningstid på en (1) kalendermånad och ska sägas upp 
skriftligt senast månaden innan påföljande uppsägningstid.

Förfallodag
Avgiften faktureras och skall betalas i förskott. Vid utebliven faktura skall dock betalning 
ske utan anmodan. Vid försenad eller utebliven betalning utgår dröjsmålsränta.

Parkeringsavgift
Avgift erläggs enligt den vid aktuell tidpunkt gällande avgift som beslutats av 
stadsbyggnadsnämnden. Se aktuella parkeringsavgifter på eskilstuna.se/parkering.

Avgiftsförändring

Vid ändring av avgift är upplåtaren skyldig att informera kunden via brev minst en och 
en halv månad innan avgift ändras. Brevet skickas till adress uppgett i detta avtal eller 
till kontaktadress som kunden på annat sätt uppgett till stadsbyggnadsförvaltningens 
trafikavdelning.

Parkeringskort i          

Parkeringsgaraget 
Vildsvinet

Biljettområde C1 Biljettområde M1 samt
Munktellgaraget*

Benämning Antal Benämning Antal Benämning Antal

Måndag-fredag st Måndag-fredag st 30 dagar st

Måndag-lördag st Måndag-lördag st * Begränsade öppettider i
Munktellgaraget, nedre plan.

Boendebiljett* st

* Både boendebiljett och dekal 
måste finnas väl synliga i 
bilens framruta.

Fortsättning på nästa sida.
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Kundnummer

Abonnemangsnr

(Stadsbyggnadsförvaltningens anteckningar ovan)

https://www.eskilstuna.se/trafik-och-infrastruktur/trafik-och-parkering/parkering-/parkeringsavgifter.html


Villkor för parkering
Utöver villkoren för parkeringskortet gäller skyltning på parkeringsplatsen/garaget.

Underskrift kund
Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Underskrift Eskilstuna kommun (Eskilstuna direkt)

Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Så här behandlar Eskilstuna kommun dina personuppgifter
För att vi ska kunna hantera ditt ärende behöver vi spara personuppgifter om dig.  
På eskilstuna.se/gdpr kan du läsa om hur vi behandlar personuppgifter.

Eskilstuna direkts anteckningar

https://www.eskilstuna.se/gdpr
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