
2 órát meg nem haladó parkolás
A 2 órát meg nem haladó parkolás az Autohof Óbarok területén ingyenes.
A bejárati sorompónál található gomb megnyomásával kell jegyet kérni. A jegyet a parkolás végéig 
meg kell őrizni. A jegyváltás után el kell foglalni a kijelölt sávok között a parkolóhelyet. A parkolóban 
a kihelyezett közlekedési táblák, valamint a személyzet utasításait be kell tartani. A parkolóban a 
KRESZ szabályai érvényesek. A parkolási sávok közé csak tolatva kell beállni ügyelve a többi jármű 
és a beépített tárgyak épségére.
Távozáskor az első sorompó automatikusan felnyílik, ha a rendszámot a rendszer be tudta azonosítani, 
ha nem a lézeres leolvasóval kell a vonalkódót leolvastatni. Ezután előre kell haladni a második 
sorompóig. Az első sorompó lecsukódik és annak záródása után nyílik fel a másodok sorompó. A 20 
méter hosszúságot meghaladó szerelvény távozásakor kérje a személyzet segítségét. 

2 órát meghaladó parkolás

óránként 10 EUR.
A bejárati sorompónál található gomb megnyomásával kell jegyet kérni. A jegyet a parkolás végéig 
meg kell őrizni. A jegyváltás után el kell foglalni a kijelölt sávok között parkolóhelyet. A parkolóban 
a kihelyezett közlekedési táblák, valamint a személyzet utasításait be kell tartani. A parkolóban a 
KRESZ szabályai érvényesek. A parkolási sávok közé tolatva kell beállni ügyelve a többi jármű és a 
beépített tárgyak épségére.

és a Shop személyzeténél is lehetséges.  Távozáskor az első sorompó automatikusan felnyílik, ha a 
rendszámot a rendszer be tudta azonosítani, ha nem a lézeres leolvasóval kell a vonalkódót leolvastatni. 
Ezután előre kell haladni a második sorompóig. Az első sorompó lecsukódik és annak záródása után 
nyílik fel a másodok sorompó. A 20 méter hosszúságot meghaladó szerelvény távozásakor kérje a 
személyzet segítségét.

Álltalános szabályok
Parkolás csak a kijelölt területen belül lehetséges.
A parkoló területén a biztonságot kamerákkal és őrszolgálattal biztosítjuk. A kabinban elhelyezett 
tárgyakért, rakományért valamint az üzemanyag tartályban lévő üzemanyagért felelősséget nem 
vállalunk. Az esetleges lopásokat kérjük azonnal személyzetnek jelenteni.
A parkoló területén tüzet gyújtani tilos.
Táblák jelzik az ADR szállító, a hűtő és túl méretés szerelvények helyét
Az Autohof Óbarok területén a WC a kétszintes épület aljában található és használata ingyenes. Aki 
dolgát nem a kiépített WC.-n végzi el, az ellen közegészségügyi szabálysértési eljárást kezdeményezünk 
és a tisztítás és fertötlenités költségét megtérítettjük.
A parkolóban okozott károkat minden esetben a videofelvételek alapján megtérítetjük.
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