
	  

IV. zóna - VÁSÁRCSARNOK PARKOLÓ 
Üzemelési idő: naponta 00-24 óráig 

Kizárólag a zóna területén váltott parkolójeggyel vehető igénybe!  

Üzemelési rend: 

nap idő díj idő díj 

Hétfőtől-
péntekig 07:00-18:00 30 perc díjmentes, majd minden 

megkezdett félóra 340,-Ft 
18:00-tól másnap 

07:00-ig 
díjmentes 
(sorompó-

üzemeléssel) 

Szombat 
(hétvége) 07:00-14:00 45 perc díjmentes, majd minden 

megkezdett félóra 340,-Ft 
szombat 14:00-tól 

hétfő 07:00-ig 
díjmentes 
(sorompó-

üzemeléssel) 

Használati útmutató: 
I. BEHAJTÁS 

1. Hajtson az autóval a bejárathoz, amennyiben a kijelzőn szabad parkolóhely van. 
2. Nyomja meg a gombot! A jegyet megkapja, a sorompó kinyílik. 

Kérjük, a jegyet gondosan őrizze meg! 
3. Hajtson át a bejáraton és parkoljon le. 

II. JEGYKEZELÉS, FIZETÉS* 
1. Helyezze a jegyet a kassza-automatába. 
2. A kassza-terminál kijelzi a parkolás adatait és a fizetendő összeget. 
3. Szükség szerinti díjfizetés érmével, vagy bankjeggyel történik a megadott címletekkel. 

Amennyiben a díjfizetésről bizonylatot is kér, válassza a megfelelő opciót.** 
4. A kezelt, ill. a fizetés utáni jegyet a kassza-automata kiadja.  

III. KIHAJTÁS 
1. Hajtson a kijárathoz! 
2. Amennyiben a rendszámot automatikusan felismerte a rendszer a sorompó kinyílik, 

rögtön kihajthat.  
3. Ha nem ismerte fel a rendszámot, akkor tegye be a kezelt jegyét a terminál olvasójába, 

amely azt behúzza és megvizsgálja. Ha a jegy érvényes, a sorompó szintén kinyílik. 
4. Hajtson át a kijáraton! Viszontlátásra! 

Megjegyzés: 

* Amennyiben a díjmentes időn belül elhagyja a parkolót, a jegyet nem kell a kassza-automatánál 
kezelni, közvetlenül a kijárathoz mehet. 

** Ha a kifizetett parkolásról számlát kér, válassza a nyugtaadási opciót a fizetés megkezdése előtt. A 
megkapott nyugta alapján a NHSZ Zounok Zrt. Ügyfélszolgálatán (Szolnok, Kossuth tér 9.; tel: 503-569) 
kiállítják a számlát. 

Figyelem! 
Kérjük a behajtásnál megkapott jegyet őrizze meg! Elveszett jegy esetén a kassza-automatából új jegy 
váltható az automatán lévő információ alapján. 

Probléma esetén: 
- Hétfőtől péntekig 07:00-17:00 óra, valamint szombaton 07:00-14:00 óra között személyes felügyelet 
biztosított a parkoló területén. Kérjük, keressék a láthatósági mellényes őrt! 

- Hétfőtől péntekig 17:00 órától másnap 07:00 óráig, valamint hétvégén, szombat 14:00 órától hívandó 
telefonszám: 06-20/434-9600 


