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1. A Parkoló Házirend hatálya területileg kiterjed a bevásárlóközpont mélygarázsában és tetőparkolójában kialakított 
valamennyi parkolóra. A ETELE Plaza parkoló közforgalom számára megnyitott magánterület. A parkolóba való 
behajtással a használó elfogadja jelen Házirendet. 

2. A parkolóban a KRESZ szabályai érvényesek. Az útjelzéseket és a tájékoztatók rendelkezéseit, valamint a 
sebességkorlátozást szigorúan be kell tartani, a parkoló személyzetének utasításait a többi használó és a parkoló 
normál üzemmenetének fenntartása érdekében be kell tartani. 

3. A parkolóban a gyalogosoknak fokozott figyelemmel kell közlekedniük, körültekintően kell áthaladniuk a járművek 
közlekedésére fenntartott közlekedési sávokban. 

4. A parkolóban a kerékpárról le kell szállni és tolni kell, ez alól kivételt képez a szolgálatot teljesítő járőr. A parkolás 
az érkezés sorrendjében történik. A liftekben, a lépcsőházakban, a közös területeken, a bevásárlóközpontban és 
a bérleményekben kerékpárral közlekedni, kerékpárt ezeken a területeken tolni, szállítani tilos. Motorkerékpárt 
kizárólag az erre a célra kijelölt parkoló helyeken szabad hagyni.

5. Az üzemeltető jogosult a gépjárművet a használó kockázatára és költségére igazolt és azonnali veszély vagy 
hatósági kötelezés esetén elszállítani. Műszaki probléma, vagy a parkolással kapcsolatos egyéb kérdés esetén  
a használó segítséget a fizető automatákon található segélykérő gomb megnyomásával kérhet.

6. A parkolóban csak üzemképes gépjármű hagyható. A parkoló használata csak saját felelősségre történhet.  
A parkoló őrzés nélküli parkoló. 

7. A parkoló rendjének megsértése esetén – különösen a forgalmi rendszámmal nem rendelkező járművek leállítása 
esetén – a használó köteles minden megkezdett napra 20 000 Ft + Áfa kötbért megfizetni a ki nem fizetett 
parkolási díjon felül.

8. A mindenkor érvényes parkolási díjak a fizető automatákon és a bejáratoknál kihelyezett tájékoztató tarifa
táblázaton olvashatóak. A parkolási díjat a parkolóban elhelyezett díjfizető automatáknál készpénzzel, bank
kártyával, valamint mobiltelefonos fizetéssel lehet megfizetni. 

9. Az elektromos autó töltésével kapcsolatos szabályokat és a töltéssel kapcsolatos költségekről szóló információkat 
a töltésre kijelölt parkolóhelyeknél kifüggesztett tájékoztató táblákon lehet elolvasni.

10. A parkoló területén videó megfigyelő rendszer működik.

11. Parkolási díj rendezéséről készpénzfizetési számla csak az automata által a fizetéskor kiállított bizonylat 
ellenében igényelhető a parkolástól számított 8 napon belül az eteleinvoice@futurealgroup.com emailcímen. 
Az emailhez csatolni kell a fizetőautomata által kiadott elszámoló bizonylat másolatát, valamint meg kell adni a 
pontos számlázási nevet, címet és amennyiben rendelkezik a vevő vele: adószámot. Az üzemeltető a számlaigény 
beérkezését követő 7 napon belül elektronikus számlát állít ki és elküldi a megadott emailcímre válaszlevélben. 
automata által a fizetéskor kiállított bizonylat ellenében ugyanazon napon kérhető a garázsmesteri irodában.
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  Kérjük távozás előtt érvényesítse a parkolókártyáját a fizetőautomatáknál!  

Jó vásárlást!


