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KUOPION TEKNIA- PYSAKOINNIN UUDELLEENJARJESTELY

AutoParkki Norden Oy ryhtyy operoimaan Kuopion Teknian pysakointialuetta
23.8.2011 alkaen .
Vieraspysakointi muuttuu maksulliseksi ja alueelle asennetaan tata tarkoitusta
varten maksuautomaatti. Vieraille varataan erikseen kyltein kaksi "pysakointitaskua" B-portaan edesta . Nykyiset invalidipaikat sailyvat ennallaan. lnvaliditunnuksella voi myos pysakoida mihin tahansa vapaaseen ruutuun ilmaiseksi, mikali invalidipaikat ovat taynna.
Henkilokuntapysakointi hoituu jatkossa joko automaatista ostetulla kuukausilipulla tai erillisella sopimuksella AutoParkin kanssa . Katso hinnoittelu .
Automaattilippu tai sopimuskortti on aina pidettava auton ikkunassa ulkoapain luettavissa .

Automaatista ostettuna saatte pysakointilipun , joka on voimassa 30 vrk ostopaivasta . Lippu on pidettava nakyvalla paikalla tuulilasin takana aina alueella pysakoitaessa
Erillinen sopimus tehdaan kirjallisena. Sopimus on voimassa toistaiseksi yhden
kalenterikuukauden irtisanomisajalla. Sopimuksen tehneille toimitetaan luottokortin kokoinen muovinen pysakointilupa , joka on pidettava nakyvalla paikalla tuulilasin takana aina alueella pysakoitaessa . Laskutus tapahtuu kuukausittain .
Mikali haluatte tehda sopimuksen , pyydamme Teita ilmoittamaan sahkopostitse
Barbara Karlsson-Peltolalle (osoite: bk@autoparkki.fi) seuraavia tietoja autopaikkasopimusten tekoa varten :
•
•
•
•
•

Pysakointioikeuksien lukumaara
Yhteyshenkilon tiedot ja toimitusosoite (nimi , osoite, puhelinnumero , sahkoposti)
Yrityksen Y -tunnus
Laskutustiedot seka henkilon nim i, jolla on allekirjoitusoikeus
Sopimuksen alkamisajankohta , mikali muu kun 23.8.2011 .

Huomioikaa ystavallisesti sopimusten ja korttien kasittelyaika 3-5 paivaa.
Nykyisista sopimuspysakoijien nimetyista paikoista luovutaan .
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Pysakointioikeuden lunastanut voi pysakoida mihin tahansa vapaaseen ruutuun .
Lammitystolpat ovat jatkossa auki, joten niita voi kayttaa vapaasti.

Pysakoinnin maksut (sis. alv):
• Taksa I tunti
• Vuorokausi maksimissaan
• Kuukausilippu automaatista {30 vrk)
• Sopimuspysakointi 1 kk

1€
6€
15 €
25 €

Pysakoinnin voi maksaa kolikoilla , luottokorteilla seka matkapuhelimella (EasyPark).

Vierasliput. Voitte ostaa AutoParkilta vieraslippuja, mikali haluatte tarjota vieraillenne tai asiakkaillenne ilmaista pysakointia. Vierasliput myymme 10 %:n alennuksella normaalihinnasta eli esim. 1 tunnin vieraslippu maksaa 0,9 €. Vieraslippuja loytyy eri ajoille (mm . 3 h tai 5 h) ja myymme ne 50 kappaleen erissa . Vieraslippuun taytetaan mustekynalla rekisteritunnus ja saapumisaika seka ruksataan
paivamaara lipun reunalta . Taman jalkeen taytetty lippu jatetaan autoon nakyvalle
paikalle tuulilasin taakse. Lipun kayttoohjeet loytyvat myos lipun kaantopuolelta .

Sopimuspysakointiasioissa ja vieraslipuissa AutoParkilla Teita auttaa Barbara
Karlsson-Peltola , puh. 0207 907 316 tai bk@autoparkk i.fi.
Toivomme pysakoinnin uudelleenjarjestelysta olevan hyotya seka iloa kaikille kayttajaryhmille . Lisatietoja saatte allekirjoittaneilta .
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