PARKOLÁSI SZABÁLYZAT
Látogatóink részére 765 parkolóhely áll rendelkezésre.
2022 június 1-től megszűnik a díjmentes parkolás, első 2 óra 300Ft, utána
minden megkezdett óra 300Ft. (hétvégére és munkaszüneti napokra is értendő)

1. A bejárati sorompónál található terminálon a gomb megnyomásával kapja meg a
parkolójegyet, melyet kihajtásig meg kell őrizni!
2. Ha a vásárló úgy gondolja, hogy nem megfelelő számára az új díjszabás, akkor a
behajtást követően 15 perce van díjmentesen kihajtani!
3. Amennyiben rendelkezik bérlettel, kérjük, érintse a be- és kijárati parkoló
oszlopon található card / kártya felirathoz!
4. A távozás előtt a fizető automatában be kell olvastatni a parkolójegyet.
Az automata az aktuális díjszabás szerinti összeg befizetését kéri, melyet
érmével, bankjeggyel vagy bankkártyával tudnak kiegyenlíteni. Érmével történő
fizetés esetén kérjük a pontos összeg befizetését! Az automata kizárólag 10, 100
és 200 Ft-os érméket ad vissza.
5. Fizetéskor kérjük, az automatán és a kijelzőn megjelenő utasításokat kövessék!
6. A parkolási díj kifizetése után a vendégeknek 15 perc áll rendelkezésre a parkoló
elhagyására.
7. A parkolójegy elvesztése esetén, a parkoló csak 4000 Ft pótdíj kifizetése után
hagyható el.
8. Nyitott sorompó mellett történő be- és kihajtáskor a parkolójegy kezelése és a
díj kifizetése nem szükséges.
9. Számlát a parkoló díj kifizetéséről az Újbuda Center Üzemeltetési Irodában
lehet kérni, vagy az automata melletti gyűjtődobozba a jól olvasható számlázási
adatokkal ellátott parkolási jegy bedobásával.
10. Probléma esetén kérjük, használja be- és kihajtáskor az oszlop mellett elhelyezett
segélykérő eszközt vagy hívja a +36 30 190 7556 telefonszámot!

A parkolóban a KRESZ szabályai érvényesek. Az épület teljes területén tilos
a dohányzás vagy a nyílt láng használata. Állati erővel vontatott járművel
behajtani tilos. A parkolót igénybevevő vendég tudomásul veszi, hogy mozgó
járműben keletkezett károkért, a leállított jármű őrzéséért, a bekövetkezett
szennyeződésekért, a parkolás során a járműben keletkezett károkért, a járműben
elhelyezett tárgyakért az üzemeltető cég felelősséget nem vállal.
A részletes parkolási szabályzat megtalálható az ujbudacenter.hu/parkolas/ oldalon.

