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ORDENSREGLER FOR GÆSTEPARKERING 
VELKOMMEN TIL DISNEYLAND® PARIS 

 

DISSE ORDENSREGLER ER GÆLDENDE FOR ALLE KØRETØJER, SOM BENYTTER GÆSTEPARKERINGEN I 
DISNEYLAND® PARIS. 
 
 
1. Adgang til Gæsteparkering 

 
1.1 Adgang til Gæsteparkeringen gives kun til brugere af denne service (herefter betegnet "Brugere"). 
 

Brugere er personer, som i et køretøj får adgang til Gæsteparkeringen i forbindelse med et besøg på 
Disneyland® Paris' område (Disneyland® Park, Walt Disney Studios® Park, Disney Village® og Disney® 
Hotels). 
 

1.2 De eneste køretøjer tilladt i Gæsteparkeringen er biler, motorcykler, minibusser, turistbusser og 
autocampere. 

 
Der er adgang forbudt til Gæsteparkeringen for køretøjer med påspændt anhænger eller 
campingvogn, med undtagelse af turistbusser med anhængere. 
 
Tunge vogntog (HGV) gives kun adgang i forbindelse med kortere ophold i de to parker og Disney 
Village®. Når det gælder denne køretøjstype samt turistbusser, forbeholder Disneyland® Paris sig 
retten til at gøre adgang til området betinget af en forudgående visuel inspektion af eventuelle 
anhængeres indhold. 

 
1.3 Der er adgang forbudt for fodgængere gennem billetlugen. 
 
1.4 Kæledyr har ikke adgang til Gæsteparkeringen, med undtagelse af hunde og katte holdt i snor. 
 

Der findes en Dyrepension ved Gæsteparkeringen i nærheden af Esplanaden (over for 
toiletbygningen). Dette er en betalingsservice. 

 
Det er strengt forbudt at efterlade kæledyr i Gæsteparkeringen, eller låst inde i et parkeret køretøj. 

 
Bemærk desuden, at kæledyr ikke er tilladt i Disneyland® Park, Walt Disney Studios® Park, Disney 
Village® samt på Disney® Hotels, medmindre der er tale om servicedyr. 

 
1.5 Køretøjers adgangstilladelse kan dokumenteres ved hjælp af en parkeringsbillet, som ikke må 

overdrages eller videresælges. Denne billet udleveres ved indgangen til Gæsteparkeringen efter 
betaling af den daglige parkeringsafgift og skal placeres et synligt sted i køretøjets forrude. Billetten 
giver kun indehaveren mulighed for at køre ind på og ud fra Gæsteparkeringen en enkelt gang. Det vil 
sige, at det ikke er muligt at køre ind igen efter at være kørt ud. 

 
Brugere af Disney® Hotels kan få adgang i deres køretøj ved fremvisning af dokumentation på deres 
ophold på et Disney® Hotel. 
 

1.6 Brugere må kun benytte Gæsteparkeringen inden for det tidsrum, hvor de rimeligvis har brug for at 
kunne parkere deres køretøj i forbindelse med besøget på Disneyland® Paris' område, dog maksimalt 
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en hel dag i tidsrummet mellem Gæsteparkeringens officielle åbnings- og lukketid, eller op til én time 
efter den officielle lukketid i Disney® Village. 

 
Alle køretøjer, som stadig befinder sig på Gæsteparkeringens område efter dette tidspunkt, betragtes 

som efterladte og kan blive fjernet på Brugerens regning. 

 
2. Parternes forpligtelser 

 
2.1 Gæsteparkeringens service er begrænset til, at Brugere får stillet en parkeringsplads til rådighed 

under deres besøg på Disneyland® Paris' område. 
 
Gæsteparkeringen er ikke forpligtet til at bevogte eller overvåge parkerede køretøjer. 
 

2.2 Brugeren skal overholde den franske færdselslov (Code de la Route) samt nedenstående regler. 
 
 

3. Færdsels- og parkeringsregler 
 

I forbindelse med færdsel på indkørsels- og udkørselsveje samt parkering inden for Gæsteparkeringens 
område skal følgende regler overholdes. 

 
3.1 Gæsteparkeringen er underlagt den franske færdselslov. Brugere skal overholde færdselsreglerne, 

særligt hvad angår hastighedsbegrænsninger og parkering, samt følge instrukser fra personalet i 
Disneyland® Paris. 

 
3.2 Brugere skal specielt være opmærksomme på at overholde følgende regler (ikke-udtømmende liste): 

 
- Alle Brugere af Gæsteparkeringen skal benytte den parkeringsplads, de får anvist af personalet i 

Disneyland® Paris på ankomsttidspunktet. 
- Det er forbudt at bakke på vejene. 
- Af sikkerhedsmæssige årsager skal alle køretøjer samt disses døre, bagagerum, vinduer, tagbokse 

osv. aflåses, og det anbefales, at der ikke efterlades nogen synlige genstande i køretøjet. 
- Det er forbudt at lade køretøjets motor stå i tomgang under parkering.  
- Det er forbudt at tage brændbare eller sprængfarlige materialer med ind på Gæsteparkeringens 

område, med undtagelse af det gængse indhold af køretøjets tank.  
- I tilfælde af brand skal Brugere følge instrukser fra personalet i Disneyland® Paris. 
- Der er lavet særlige anvisninger til fodgængere. Fodgængere skal overholde færdselsreglerne. 

Fodgængere, der opholder sig på vejen eller er ved at krydse vejen, har fortrinsret. 
- Brugere forpligter sig til at parkere deres køretøj korrekt på den plads, de får anvist til formålet. 

Det er ikke tilladt at parkere hen over to parkeringsbåse eller direkte på striberne. 
- Det er forbudt at parkere på Gæsteparkeringens færdselsveje samt indkørsels- og udkørselsveje. 

Brugere må heller ikke parkere på steder med et synligt "parkering forbudt"-skilt 
(parkeringspladser forbeholdt handicappede, servicekøretøjer og nødassistance). I tilfælde af 
parkering, som ikke overholder disse regler og derved risikerer at forårsage alvorlige 
forstyrrelser, har personalet i Disneyland® Paris lov til at træffe alle nødvendige foranstaltninger i 
forhold til at genetablere normal drift, herunder fjernelse af køretøjet på Brugerens regning. 

- I tilfælde af et defekt køretøj er chaufføren forpligtet til – uanset årsagen til nedbruddet – at 
træffe alle nødvendige foranstaltninger i forhold til at forebygge risikofyldte situationer samt 
informere Gæsteparkeringens personale. 
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- Det er ikke tilladt at påbegynde bugsering af et køretøj uden forudgående godkendelse fra den 
ansvarlige for Gæsteparkeringen, som skal sikre overholdelse af gældende sikkerhedsregler.  

- Det er ikke tilladt at smide affald af nogen art på Gæsteparkeringens område uden for de dertil 
opstillede affaldsbeholdere.  

- Brugeren skal efterlade parkeringspladsen i samme stand, som vedkommende fik den udleveret i 
ved ankomst, og vil være ansvarlig for eventuelle skader forårsaget af Brugeren selv eller dennes 
passagerer. 

- Det er ikke tilladt at foretage bilvask eller andre former for vedligeholdelse af køretøjer, f.eks. 
olieskift eller smøring, på Gæsteparkeringens område. 

- Der gælder samme parkeringsregler for autocampere som for andre køretøjer. Det er forbudt at 
opstille udstyr uden for autocamperen (borde, stole, fortelte osv.). 

- Enhver form for salg, forsøg på salg eller uddeling af produkter er forbudt – selv hvis disse er 
gratis. 

- Brugere skal holde et vågent øje med deres børn. 
 
 
4. Ansvar 

 
4.1 I overensstemmelse med punkt 2.1 i nærværende regler foretager Gæsteparkeringen ikke 

bevogtning eller overvågning af parkerede køretøjer. EURO DISNEY ASSOCIÉS SCA kan ikke holdes 
ansvarlig for beskadigelse af køretøjer eller disses indhold i tilfælde af sammenstød, brand, 
tyveriforsøg, tyveri eller hærværk. 
 

4.2 Brugeren er ansvarlig for eventuelle uheld eller skader, som vedkommende forårsager, og skal 
udfylde en ulykkesrapport under opsyn af den ansvarlige for Gæsteparkeringen. 
 
 

5. Videoovervågning 
 

Gæsteparkeringen er udstyret med et videoovervågningssystem administreret af EURO DISNEY ASSOCIÉS 
SCA. Dette videoovervågningssystem er installeret for at beskytte mennesker og ejendom. EURO DISNEY 
ASSOCIÉS SCA er ansvarlig for driften af systemet, i henhold til gældende lovmæssige og regulative 
bestemmelser. 
Paragraf L251-1 og efterfølgende i den franske lov for indenrigssikkerhed (Code de la Sécurité Intérieure). 
Dekret 2006-929 af 28. juli 2006. 
Information og adgang til billeder fås gennem chefen for sikkerhed, forebyggelse og redning,  
tlf.: +33(0)1 64 74 40 00. 
 
 
6. Værneting 

 
Alle serviceydelser og eventuelle tvister relateret til parkering eller brug af køretøjer i Gæsteparkeringen er 
underlagt fransk lov. 


