Szabályzat a Comfort Parkoló használatához, mely érvényes
2015.07.01-től visszavonásig.

Forgalom
A Comfort Parkoló belterületén történő közlekedésre a KRESZ szabályok vonatkoznak, a sebesség
maximuma: 5km/h
A Comfort Parkolóban behajtáskor és kihajtáskor adatrögzítés illetve ellenőrzés folyik. A gépjárműveket
tulajdonosaik lezárt állapotban, biztonsági berendezéseik bekapcsolásával hagyják a parkolási helyen,
egyidejűleg az abban lévő értékeket eltávolítják, mert azokért a Comfort Parkoló üzemeltetője felelősséget
nem vállal.

A gépkocsi kulcsát a tulajdonos őrzi vagy átadhatja az üzemeltetőnek megőrzésre.
A gépkocsi elmozdítására a Comfort Parkoló üzemeltetőjének csak vis major fennforgásának esetén van
joga pl. tűzeset, természeti csapás, terror cselekmény stb., melyek az üzemeltető részéről elháríthatatlanok,
a biztosítás sem nyújt rá fedezetet, így az üzemeltető sem vállalhat felelősséget.

Bejutás a Comfort Parkoló területére

A parkolás díjszabása kifüggesztve látható belépés előtt.
Az ügyfél belépés előtt igazolja tulajdoni vagy üzembentartói jogát a gépjármű forgalmi engedélye és saját
személyi igazolványával.
Ügyfél belépéskor „Parkoló Kártyát” kap, mely tartalmazza azokat a fontos adatokat, melyek a belépéskor és
kilépéskor szükségesek. Ezt a kártyát az ügyfél is aláírja, amennyiben az aláírást megtagadja, úgy a
parkolást nem veheti igénybe.
Ügyfél kilépéskor kifizeti a parkolási díjat a „Parkoló Kártya” adatai alapján , majd felmutatva a gépjármű
kulcsát a parkolási helyéről a kijárathoz megy .

A Parkoló elhagyásához szükséges technikai akadályt az üzemeltető feloldja.
A parkolás költségéről az Ügyfél ÁFA-s számlát kap.

Transfer a repülőtérre
A Comfort Parkoló üzemeltetője gondoskodik az ott parkoló Ügyfelek részére oda-vissza reptéri transzferről
saját gépjárművel oly módon, hogy a beparkolást követően az Ügyfelek csomagjaikat a saját
gépjárműveikből átrakják a Comfort Parkoló járművébe, ha szükséges, segítséggel, majd a repülőtéren
magukhoz veszik.

Visszaérkezéskor mindez azonos módon történik fordított sorrendben.

Transfer a Parkolóba

Hazaérkezéskor az Ügyfél csomagjainak birtokában a reptéri csarnokból telefonál a Comfort Parkolóba,
azaz értesíti a parkolót érkezéséről a „Parkoló Kártyán” lévő telefonszámon.
Fontos tudni, hogy a parkoló gépkocsijának csak nagyon rövid idő áll rendelkezésre arra hogy megálljon és
a csomagokat berakja, ezért kéri az Ügyfelek telefonhívását csomagjaik kézhez vétele után.

A transzfert végző autó a Comfort Parkoló céges emblémájával van ellátva.

A transzfer költségét a parkolási díj tartalmazza, amennyiben az Ügyfél nem veszi azt igénybe a parkolási díj
nem változik!

