Skedsmo Senter
Slik fungerer kundeparkeringen fra 22.11.17
Vi har gratis parkering for alle kunder i to forskjellige soner.
-

Gratis 3t parkering i p-kjeller og ute rundt. 265plasser.
Gratis 1t express på dekket oppe ved hovedinngangen – 35plasser.

Alle som kjører inn til oss blir registrert via registreringsplate på innkjøring. Dersom kunden
står innenfor gratistiden i sonen de står og kjører ut igjen trenger kunden ikke å gjøre noen
ting.
30min karantene: dersom man kjører inn og ut innenfor 30min har man teknisk sett ikke
vært ute.
Dersom man står over 3timer på 3-timers eller over 1 time på 1times gjelder følgende priser
etter gratis perioden.
3timers – kr. 20 pr påbegynte halvtime etter 3t.
1times – kr 40 pr påbegynte halvtime etter 1t.
Parkering utover senterets åpningstider kr. 15 pr påbegynte time.
Viktig: Kun skilter blir avlest inn og ut slik man gjør i bomringen.
Dersom man vet man står over tiden kan man betale på 3 måter:
1. Automat som blir plassert utenfor vindfanget i p-huset. Tast inn reg nr og følg anv.
2. Last ned ParkID app – registrer regnr og legg inn kort. Man blir trukket ved utkjøring.
3. Ikke gjør noen ting – kjør og motta giro i posten.
Fordeler:
1. Kundene vil aldri kunne motta bot for å ha står ‘’over tiden’’ da man kan stå så lenge
man bare ønsker. Kun bot ved å stå på HC parkering uten gyldig bevis eller synlig
gyldig bevis. Alt annen ulovlig parkering etter markerte plasser (varelevering etc).
2. Vi eliminerer fremmedparkering / pendlerparkering. Med dette sikrer vi
parkeringsplasser for våre kunder. Et viktig element for at kunden velger oss.
3. Det er enkelt for kundene. Ingen lapp og ingen bom.
Obs: Senterets driftskontor har ingen mulighet til å slette, endre eller utvide parkeringen
som den er fastsatt i kontrakt. Alt av utfordringer / andre spørsmål må henvendes direkte til
Security Park / tlf 24 07 71 00
21.11.17
Senterkontoret

