Provozní řád – Parkovací dům a Podzemní parkoviště OC AUPARK

Provozovatel:

AUPARK Hradec Králové, a.s., IČ 27521745

Provozní doba:

nonstop 24 hodinový monitoring kamerovým systémem

Podmínky:

A) ÚHRADA PŘES PLATEBNÍ TERMINÁL
1 automobil - volné stání
4 HODINY DENNĚ ZDARMA
Sobota, neděle a státní svátky zdarma
Každá započatá hodina

25,- Kč

Po zaplacení parkovného poplatku je nutno opustit parkoviště do 15 minut.
Ztráta parkovacího lístku

1000,- Kč

B) SYSTÉM KREDITNÍCH KARET
1 automobil volné stání
Sobota, neděle a státní svátky zdarma
Každá započatá hodina

10,- Kč

Kreditní karta je k zakoupení na informacích obchodního centra.
Cena za vydání parkovací kreditní karty

150,- Kč

C) DLOUHODOBÉ PARKOVÁNÍ
1 automobil volné stání - měsíčně

1800,- Kč

Provozní řád:

1. Parkovací dům OC AUPARK slouží pro parkování osobních vozidel o
maximální výšce 2,1 m.
2. Povolená maximální rychlost pro všechna vozidla je 20 km/hod.
3. Je zakázáno vjíždět na parkoviště s vozidlem, které by mohlo způsobit
ekologické či jiné znečištění plochy parkoviště, manipulovat s
pohonnými hmotami a oleji, provádět mytí a údržbu či opravu vozidla v
areálu parkoviště. Je výslovně zakázáno znečišťovat parkoviště a jeho
okolí.

4. V případě obsazení parkoviště je klient povinen neprodleně opustit
prostor vjezdu na parkoviště.
5. Je zakázáno blokovat ostatní vozidla klientů. Je zakázáno parkovat na
místech rezervovaných ostatními klienty.
6. V případě, kdy se vozidlo stane nepojízdným, je klient povinen
neprodleně vozidlo nechat na vlastní náklady odtáhnout. Pokud tak
nebude učiněno, má provozovatel nárok provést odtah na náklady
klienta.
7. Klient odpovídá za škodu, způsobenou provozem vozidla v areálu
parkoviště a na majetku provozovatele či na vozidlech jiných klientů, a
to v plné výši.
8. Bez předchozího povolení obsluhy parkoviště je zakázáno vjíždět do
areálu parkoviště s přívěsným vozíkem.
9. Obsluha parkoviště je oprávněna neumožnit zaparkování klientům,
jejichž vozidlo zjevně neodpovídá technické způsobilosti nebo není
vybaveno registrační značkou.
10. Děti se mohou pohybovat na parkovišti pouze v doprovodu dospělých
osob, které odpovídají za jejich bezpečnost. V celém areálu parkoviště
je zakázán volný pohyb zvířat.
11. V objektu parkovacího domu je zakázáno kouřit a manipulovat
s otevřeným ohněm.
12. V případě poruchy systému volejte 702 129 959.

