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Prevádzkový poriadok
parkoviska v
AUPARKU PIEŠŤANY

Vstupom na parkovisko Auparku Piešťany každý návštevník akceptuje
nasledovné všeobecné podmienky užívania:
1 Parkovanie v parkovacích zónach v yhradených pre
návštevníkov Auparku je spoplatnené sadzbou 0,50EUR
počas prvých troch hodín, každá ďalšia začatá hodina je
spoplatnená sadzbou 1,00 EUR, pričom prvých desať minút je
bezplatných.
2 Doba parkovania je evidovaná prostredníctvom parkovacieho
lístka, ktorý vodič obdrží pri vstupe do parkoviska.
3 Úhrada poplatku za parkovanie sa vykonáva pred výjazdom z
parkovacích zón Auparku Piešťany. Úhradu je možné vykonať
použitím parkovacieho lístka prostredníctvom
automatických registračných pokladní, alebo v prípade
potreby je možnosť v yužiť manuálnu pokladňu na
Informáciách.
4 Pri problémoch spojených s platením alebo parkovaním je
možné komunikovať s obsluhou parkoviska prostredníctvom
komunikátora, ktorý je umiestnený na každom vjazdovom a
výjazdovom stojane.
5 Parkovanie v parkovacích zónach Auparku Piešťany je možné
24 hodín denne, 7 dní v týždni.
6 Vodiči sú povinní dodržiavať dopravné predpisy podľa zákona
o premávke na pozemných komunikáciách a pri pohybe na
parkovisku a v parkovacom dome musia mať rozsvietené
stretávacie svetlá. Vodiči sú povinní neobmedzovať ostatné
vozidlá
pri vjazdoch a výjazdoch. Na všetkých parkoviskách je
zakázané bezdôvodne používať klaksón.
7 Na území Auparku je povolená maximálna rýchlosť 20 km /
hod.
8 Vjazd do parkovacieho domu je povolený len vozidlám s
maximálnou výškou do 210 cm.

12 Je zakázané zastavenie a státie mimo miest vyznačených na
parkovanie. Ak vozidlo odstavené mimo povolených miest tvorí
prekážku cestnej alebo pešej doprave, bude odstránené na
náklady a riziko prevádzkovateľa vozidla. Je zakázané
odstavovať nepojazdné či inak jazdy nespôsobilé vozidlá a je
zakázané nechávať zbytočne či neopodstatnene zapnutý motor.
13 Na parkovisku môže každé vozidlo obsadiť iba jedno miesto
vyznačené čiarami pre parkovanie vozidiel. Vozidlo nesmie
brániť v regulárnom parkovaní iného vozidla alebo iných
vozidiel. V súlade s tým je zakázané zastavovať alebo čakať na
parkovisku v priečnej polohe.
14 Na parkovisku je zakázané vozidlá umývať. Na parkovisku je tiež
zakázaná akákoľvek montáž alebo oprava vozidiel, ktorá
nesúvisí s okamžitým uvedením vozidla do
prevádzkyschopného stavu.
15 Vodič vozidla (a spolucestujúci), ako aj bežný návštevníci sa nemôžu
zbytočne a neopodstatnene zdržiavať v priestoroch parkoviska.
16 Chodcom je zakázané zdržiavať sa v priestoroch vjazdov a
výjazdov z parkoviska.
17 Na parkoviskách je zákaz pouličného a podomového predaja,
roznášania propagačných materiálov a iných komerčných
aktivít bez súhlasu manažmentu Auparku.
18 Návštevníci sú povinný udržiavať čistotu a poriadok na všetkých
parkovacích zónach Auparku Piešťany.
19 Vjazdové a výjazdové cesty pri kontrolných rampách nie je
možné blokovať s ohľadom na ostatných návštevníkov Auparku
Piešťany. V prípade akýchkoľvek komplikácií s parkovacím
lístkom, je potrebné vozidlo odstaviť do najbližšieho
vedľajšieho pruhu a prostredníctvom interkomu okamžite
privolať obsluhu.

9 V celom priestore parkoviska je prísny zákaz fajčenia a
používania otvoreného ohňa.

20 Priestory parkoviska v Auparku Piešťany sú snímané
priemyselnými kamerami. Návštevník parkoviska vstupom do
priestorov parkoviska dáva súhlas s vyhotovením a použitím
záznamu z priemyselnej kamery.

10 Vstup vozidla na plynový pohon na parkovisko je zakázaný.
Vozidlo na plynový pohon na území parkoviska Auparku bude
na náklady a riziko majiteľa (prevádzkovateľa) vozidla
bezodkladne odtiahnuté.

21 V prípade evakuácie sú osoby prítomné na parkoviskách,
vrátane vodičov zaparkovaných vozidiel, povinné podriadiť sa
pokynom strážnej služby prípadne polície.

11 Parkovisko v Auparku Piešťany nie je strážené a za vozidlá
umiestnené na parkovisku Auparku nenesie Aupark žiadnu
zodpovednosť. Za všetky škody spôsobené vozidlom
zodpovedá jeho majiteľ. Návštevníci sú povinní pred
opustením vozidla odstrániť všetky voľne uložené veci z
kabíny vozidla a svoje vozidlo pri opustení uzamknúť.
Prevádzkovateľ nezodpovedá za stratu, odcudzenie či
akékoľvek poškodenie takýchto vecí. Vodiči sú povinní vozidlo
po odstavení zabezpečiť proti samovoľnému uvedeniu do
pohybu.

22 Akékoľvek škody spôsobené vlastným vozidlom, inými
vozidlami alebo pohybujúcimi sa zariadeniami, alebo škody
spôsobené pri parkovaní vo vnútri parkoviska Auparku Piešťany
znášajú vinníci, s výnimkou zodpovednosti vlastníka
Nákupného centra.
23 Podľa uváženia manažmentu Auparku Piešťany vozidlá, ktoré
blokujú alebo bránia premávke, vozidlá zaparkované v iných
parkovacích zónach, ako sú určené alebo neoprávnene
zaparkované vozidlá, ako aj tie, ktoré zaberajú parkovacie
miesta určené pre zdravotne postihnuté osoby bez toho, aby
mali kartu budú odtiahnuté na náklady majiteľa vozidla.
24 Pri strate parkovacieho lístka je vydanie nového parkovacieho
lístka spoplatnené sumou 20€.

Vážení návštevníci, prosíme vás, aby ste v záujme všetkých dodržiavali prevádzkový poriadok
parkoviska v Auparku Piešťany, správa Auparku Piešťany.
Informácie o parkovaní v Aupark Piešťany nájdete na:

www.auparkpiestany.sk

