Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. parkolási szabályzat
Parkolás menete:
•
•
•

•
•
•

•
•
•

A bejárati sorompónál található terminál a JEGYKIADÁS gomb megnyomásával kapja meg
a parkolójegyét, melyet a parkoló elhagyásáig szükséges megőrizni.
Amennyiben VIP, vagy kemping kártyával rendelkezik, helyezze azt a terminálon található
kártyaolvasó elé.
Amennyiben mozgáskorlátozott parkolási igazolvánnyal rendelkezik, a terminál által
kiadott parkolójegyet a jegypénztárban az igazolvány felmutatása után érvénytelenítik
pénztárosaink. Ezt követően a parkolójegyét a parkoló elhagyásáig őrizze, mert távozáskor
a kijárati sorompónál a jegy vonalkódjának leolvasásával nyithatja a sorompót.
Távozás előtt rendezze a parkolási díját a fürdő TB kartonozójával szemben kihelyezett
automatánál.
A parkolási díj befizetése után 15 perc áll rendelkezésre arra, hogy elhagyja a parkolót.
A kijárati sorompónál a vonalkódos jegyet vonalkóddal felfelé, előre kell leolvastatni, majd
ezt követően nyílik a sorompó. A jegyet ne hagyja a nyitást követően a leolvasóban!
(Kérjük, használja a szemetesládát a feleslegessé vált jegy eldobásakor!)
A sorompó kinyílását követően azonnal hajtson ki, mert a sorompó csak egy rövid ideig
tart nyitva. A vonalkóddal ismételt nyitás nem lehetséges!
A parkolójegy elvesztése esetén a jegypénztárnál fizetendő parkolási díj 500 Ft.
Nyitott sorompó mellett történő be-, illetve kihajtás esetén a parkolási díj 300 Ft, amelyet
a kezelő személyzetnél kell kifizetni.

Fontos információk:
•
•
•
•
•
•

•
•

A parkolás első 20 perce ingyenes, majd az első három órában a parkolás díja 300 Ft.
Ezt követően minden megkezdett óra után +100 Ft fizetendő.
A maximum parkolási díj 500 Ft.
A jegykiadó, fizető automata 2000, 1000, 500 Ft-os bankjegyeket, valamint 200, 100, 50,
20 és 10 Ft-os pénzérméket fogad el.
Behajtáskor parkolójegyet minden esetben húzni kell, kihajtásnál pedig minden esetben
kezelni kell a kihelyezett automatáknál.
A parkoló 24 órában üzemel.
Probléma esetén nyitvatartási időben (8:00-20:00) a terminálokon elhelyezett
kaputelefonokat használhatja. Nyitvatartási időn kívül az alábbi telefonszámon kérhet
segítséget: +36 30 233 1271.
A fizető automata a fürdő épületében, a TB kartonozóval szemben található.
A parkoló kijáratánál, a sorompó előtt kihelyezett automata tervezetten 2019. júniusától
alkalmas fizetésre is!

