INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE A LOCURILOR DE PARCARE
DIN INCINTA PARCĂRII SUPRAETAJATE
Parcarea are program permanent (00:00- 24:00)
Parcarea nu este păzită
Parcarea este supravegheată video printr-un sistem de camere video
Casele automate de plată permit plata cu bancnote şi/ sau monede
Modalitate de plată: automat
-la intrare: eliberator tichete/cititor card abonament
-la întoarcerea în parcare fără mașină: casă automată de plată prevăzută cu
cititor de tichete
-la ieşire: cititor de tichete/card pentru ridicare barieră ieșire
TAXE:
1 ORĂ – 1,50 LEI
Abonament - 130 lei/lună
Abonament riverani - 50 lei/lună
Pierdere tichet – 50 lei
Pierdere card abonament - 20 lei
Instrucţiuni
- la intrarea în parcare se oprește autoturismul în fața barierei de acces și se apasă butonul aflat la stația de intrare care
eliberează pentru fiecare autoturism un tichet cu cod de bare pentru acces pe care este inscripționată data și ora intrării.
- se ia tichetul eliberat şi se păstrează cu grijă fara a-l deteriora pentru validarea acestuia și efectuarea plății la
întoarcerea în parcare înainte de preluarea autovehiculului pentru ieșire.
- pe baza tichetului primit la intrare se va face plata, la una din casele automate de plată aflate la parter, la întoarcerea în
parcare în calitate de pieton înainte de preluarea autovehiculului pentru ieșire, cititorul electronic de tichete afișând durata
staţionării în parcare şi suma datorată.
- pentru efectuarea plății la casa de plată automată se arată tichetul pentru scanare cu codul de bare în sus, casa de
plată automată calculând suma care trebuie plătită.
- plata parcării se poate realiza cu bancnote de 1, 5 sau 10 lei ori cu monede de 10 și 50 bani.
- după efectuarea plății se așteaptă restul, dacă este cazul, în bancnote de 1 sau 5 lei ori monede de 50 bani și se ia
tichetul validat din cititorul de tichete fără a-l deteriora protejându-l de surse de căldură și de apă.
- achitarea taxei de parcare se face la sfârşitul perioadei de staţionare, înainte de urcarea în autoturism, conducătorul
auto având obligaţia de a părăsi incinta parcării în 10 minute de la efectuarea plăţii.
- deschiderea barierelor de ieşire se face automat, după introducerea în cititorul staţiei de ieşire a tichetului primit la
intrare validat pentru plată.
- pentru posesorii de card de acces (abonamente), la intrarea/ieşirea din incinta parcării conducătorul auto trebuie să
introducă cardul în cititorul de la staţia de intrare/ieşire şi să aştepte ridicarea braţului barierei.
- în cazul unor defecțiuni ale caselor automate de plată intrarea/ieșirea în/din parcare se va face conform indicaţiilor
primite de la personalul aflat la punctul de intrare ieşire în/din parcare .
 La ieșirea din parcare se arată pentru scanare tichetul plătit cu codul de bare în sus, în cititorul de tichete.
 Pierderea și/sau deteriorarea tichetului se penalizează. În cazul in care tichetul este pierdut sau deteriorat taxa pentru
înlocuirea unui tichet pierdut se achită la personalul de la punctul de intrare/ieşire în/din parcare.
 Ridicarea tichetului la intrarea în parcare, precum și accesul pe bază de abonament de orice fel, implică acceptarea și
respectarea în totalitate a regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor supraetajate din municipiul Oradea.
 Poziţionarea autoturismului se va face respectând limitele marcajului rutier care delimitează zona de parcare.
 Viteza de rulare în incinta parcării este de maxim 5 km/oră iar nerespectarea semnificaţiei indicatoarelor, marcajelor
rutiere şi a regulilor impuse atrage după sine sancţiunile contravenţionale.
 La părăsirea autoturismului staţionat în incinta parcării utilizatorul se va asigura că portierele autoturismului au fost
închise şi că nu există bunuri de valoare la vedere, în tariful de parcare nefiind incluse cheltuieli pentru pază.
 Tichetele şi abonamentele pentru parcările cu plată deschise nu sunt valabile în parcările supraetajate.
 Administratorul parcării publice supraetajate nu răspunde de securitatea autoturismelor, respectiv a bunurilor aflate în
acestea, precum şi de eventualele avarii cauzate de modul defectuos în care s-a efectuat parcarea, staţionarea respectiv rularea
în interiorul parcării, sau datorită producerii unor calamităţi naturale, daunele provocate de mişcările barierelor sau de
nepăstrarea distanţei dintre autovehicule, acesta fiind exonerat de la plata de despăgubiri.
 Camerele TVCI instalate în parcare sunt destinate exclusiv supravegherii fluxurilor, înregistrările video nefiind
disponibile publicului.
 Pentru informații puteţi apela numărul de telefon 0259/449331.
Vă mulţumim

