LP. TALLINNA LASTEHAIGLA KÜLASTAJA !
Tallinna Lastehaigla territoorium on tasuline parkimisala, kuhu sõiduki parkimisel palume
jälgida parkimisala operaatori kehtestatud parkimistingimusi, sh vajadusel maksta parkimistasu.
Parkimisala on suletud tõkkepuudega ja tähistatud vastavate infotahvlite ning liikluskorraldusvahenditega.
Parkimistasud on järgmised:
15 min - TASUTA
50 s - IGA JÄRGMINE 30 MINUTIT
4 € - 24 TUNDI
50 € - 1 KUU
Parkimise info ja klienditugi:

Invaliidisõidukitele ja Lastehaigla traumapunkti
külastajatele on parkimine TASUTA selleks
ettenähtud parkimiskohtadel.

OÜ CITYPARK EESTI
e-post: park@citypark.ee
telefon: 673 5000

PARKIMISTINGIMUSED
1.Sõiduki parklasse sisenemisel loetakse sõidukijuhi ja parklaoperaatori vahel sõlmituks leping, mille kohaselt kohustub sõidukijuht kasutama
parklat käesolevates parkimistingimustes ettenähtud tingimustel.
2.Parkida ja liigelda tohib ainult vastavalt paigaldatud liikluskorraldusvahenditele (viidad, teemärgistus, liiklusmärgid) ja/või parklaoperaatori
juhistele. KEELATUD on peatuda või parkida kohtades, mis on tähistatud vastavate keelavate liikluskorraldusvahenditega.
3.Parkimine ja liiklemine toimub parklas sõidukijuhi omal vastutusel.
4.Kui sõidukijuht pargib sõiduki või liikleb parklas eirates käesolevates parkimis- tingimustes ettenähtud korda, on parklaoperaatoril õigus
määrata sõidukijuhile ja sõidukijuhil on kohustus maksta parkimistingimuste rikkumise eest leppetrahvi summas kuni 35 eurot.
5.Kui sõiduki parkimisel on rikutud käesolevates parkimistingimustes ettenähtud korda, sõiduk on pargitud liiklust ja/või teisi parkla kasutajaid
häirivalt ja/või ohustavalt, võib sõiduki sõidukijuhi kulul ja vastutusel teisaldada.
6.Teavet parkimistingimuste, leppetrahvide ja muude parkimisega seotud probleemide kohta saab telefonil: 673 5000

PARKLA KASUTAMINE JA PARKIMISE EEST TASUMINE
Tõkkepuu avamiseks ja parklasse sisenemiseks tuleb sõidukijuhul:
1. Mobiiltelefoniga tasumiseks helistada tõkkepuul näidatud telefoninumbril.
NB! Parkimistasule lisandub alati Teie mobiilside operaatori teenustasu 34 s olenemata parkimisaja kestusest!
2. Nutitelefoniga nutiparkimise kasutajatele valida parklate loendist Lastehaigla parkla ja vajutada nuppu “Ava tõkkepuu”.
NB! Igasugused teenustasud puuduvad, samuti on nutiparkimisel hinnasoodustus 20% .
3. Võtta sissesõidu juurde paigutatud terminaalist vöötkoodiga varustatud parkimispilet. Parklast väljumiseks tuleb parkimise eest tasuda
makseautomaadis vastavalt kehtivale hinnakirjale. Tasumiseks asetage pilet parkimisautomaadis olevasse vöötkoodi lugejasse. Seejärel
teostage makse sularahas või pangakaardiga. Tõkkepuu avamiseks sisestage makstud parkimispilet väljasõidu terminaalis olevasse avasse.
NB! Makseautomaat tagastab vajadusel vahetusraha.
Parkimispiletiga parkimisel palume Teil juhinduda alljärgnevast skeemist!

Sõitke tõkkepuu juurde

Pileti võtmisel terminaalist tõuseb tõkkepuu

Parkige sõiduk

Tasumiseks kasutage makseautomaati

Tasutud pileti sisestamisel terminaali tõuseb tõkkepuu

Sisestage sularaha või pangakaart

Asetage pilet makseautomaati

