CENNIK OPŁATY PARKINGOWEJ – PARKING 3
CAR PARK TARIFF – PARKING 3

Parking

3

Strefa krótkiego postoju / Kiss & Drop
Parking 7
bezpłatnie
free of charge

do 10 minut, 4 wjazdy w ciągu doby
up to 10 minutes, 4 times a day
piąty oraz każdy następny wjazd
tego samego pojazdu w ciągu doby

opłata według taryfy godzinowej/
dobowej

+ 8 PLN

hourly/daily tariff fee

+ 8 PLN

5 and every next entry of the same car during a day
th

Taryfa godzinowa / Hourly parking
do 1 godziny / up to 1 hour

8 PLN

do 2 godzin / up to 2 hours

14 PLN

do 3 godzin / up to 3 hours

20 PLN

do 6 godzin / up to 6 hours

30 PLN

do 8 godzin / up to 8 hours

42 PLN

Taryfa dobowa (powyżej 8 godzin) / Day parking (over 8 hours)*
1 doba / 1 day

50 PLN

2 doby / 2 days

60 PLN

3 doby / 3 days

70 PLN

4 doby / 4 days

80 PLN

5 dób / 5 days

90 PLN

każda następna rozpoczęta doba / every next day started

20 PLN

* Cena za parkowanie w ściśle określonych przedziałach czasowych. Rozpoczęcie następnej doby parkowania w kolejnym przedziale czasowym powoduje
naliczenie odpowiednio wyższej opłaty parkingowej. Dobę należy rozumieć jako okres wynoszący 24 godziny od momentu wjazdu na parking.
* The price for parking during specified time slots. Commencement of another parking day within another time slot results in charging a higher parking
fee, accordingly. A parking day is a period of 24 hours from the moment of entering the car park.

Opłaty ogólne, kary dotyczące każdego z parkingów /
General fees, additional charges for each car park
Kara za utratę biletu parkingowego / Lost parking ticket fee
Opłata za odblokowanie karty parkingowej / Parking card unblocking fee
Prowadzenie działalności gospodarczej, handlowej lub marketingowej bez zgody Zarządzającego
Running business activities, commercial or advertising activities without the Operator’s consent

200 PLN
50 PLN
5000 PLN

