Instrucţiuni pentru intrarea în parcare
1. Opriți maşina în faţa barierei de acces, în dreptul eliberatorului de tichete.
2. Apăsați butonul verde pentru eliberarea tichetului.
3. Luați tichetul eliberat şi păstrați-l cu grijă pentru efectuarea plății înainte de preluarea
autoturismului pentru ieșirea din parcare.
4. Taxa pentru înlocuirea unui tichet pierdut este de 50 lei şi se achită la Dispeceratul parcării
(în zona de ieşire din parcare spre str. Tribunalului ).
Instrucțiuni de folosire a casei automate de plată pentru plata taxei de parcare înainte de
preluarea autoturismului
1. Introduceți tichetul, primit la intrare, în fanta din partea stânga a casei automate de plată
pentru a putea fi scanat.
2. Pe ecranul color al casei automate de plată se va afișa suma care trebuie achitată.
3. Apăsați butonul verde ”Acceptă” pentru efectuarea plății.
4. Introduceți bancnotele în fanta din partea dreaptă semnalizată printr-o lumină verde iar
monedele (dacă este cazul) în acceptatorul de monede situat vertical în partea de sus a
aparatului, pentru plata taxei de parcare.
5. Daca suma introdusă este mai mare sau egală cu suma care trebuie achitată casa
automată de plată eliberează restul (dacă e cazul) și un bon nefiscal care confirmă plata.
6. Pentru anularea plății apăsați butonul roșu ”Renunță”.
7. Ieşirea din parcare se face pe baza tichetului validat de efectuarea plății, într-un timp limită
de 10 minute de la efectuarea plății.
8. Depăşirea celor 10 minute atrage dupa sine necesitatea revenirii la automatul de taxare
pentru achitarea unei noi taxe, corespunzătoare timpului suplimentar petrecut în parcare.
INTRODUCEȚI BANCNOTE : 1RON/5RON/10RON,
INTRODUCEȚI MONEDE : 10 BANI/50 BANI, DACĂ ESTE CAZUL
INTRODUCEȚI TICHETUL PENTRU VALIDARE PLATĂ
Instrucţiuni pentru ieșirea din parcare după efectuarea plății
Preluarea autoturismului și ieşirea din parcare se face pe baza tichetului validat de
efectuarea plății, într-un timp limită de 10 minute de la efectuarea plății.
1. Opriți maşina în faţa barierei la ieşirea din parcare, în dreptul cititorului de tichete, după ce
în prealabil s-a făcut plata taxei de parcare la unul dintre automatele de taxare.
2. Apropiați tichetul(codul de bare orientat catre aparat) de spațiul marcat pe aparat pentru
scanare.
3. Dacă taxa achitată corespunde perioadei de utilizare a parcării, bariera se ridică, în caz
contrar se va afişa invitaţia de a achita taxa de parcare suplimentară, bariera rămânând
coborâtă.

