LP PÕHJA-EESTI REGIONAALHAIGLA MUSTAMÄE KORPUSE KÜLASTAJA !
Põhja-Eesti Regionaalhaigla Mustamäe korpuse territoorium on tasuline parkimisala, kuhu
sõiduki parkimisel palume järgida parkimisala operaatori kehtestatud parkimistingimusi, sh
maksta parkimistasu.
Parkimisala on tähistatud vastavate infotahvlite ja liikluskorraldusvahenditega.
Parkimistasud on järgmised:
0,60€
3, 20 €
13,00€
23,00€
4 0 ,0 0 €

- IGA ALGAV TUND
- 24 TUNDI
- 1 NÄDAL
- 2 NÄDALAT
- 1 KUU

Parkimise info ja klienditugi:
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. Parkimistasu maksmise kohustus kehtib ööpäevaringselt seitse päeva nädalas. Parkida tohib AINULT pärast parkimistasu ettemaksmist.
3. Parkimise eest saab tasuda parkimisautomaadi olemasolul seda kasutades ning parkimistasud on toodud pileti-automaadil. Kohe pärast
sõiduki parkimist asetab sõidukijuht parkimispileti sõiduki sisse esiklaasi alla või armatuurlauale nähtavale kohale ning veendub, et parkimispilet
on läbi sõiduki tuuleklaasi selgelt nähtav ja loetav.
4. Parkimise eest saab tasuda E-parkimist või M-parkimist kasutades, kui selline maksmisviis on märgitud liikluskorraldusvahendil.
5. Hiljemalt parkimisaja lõppedes peab sõidukijuht sõiduki parklast ära viima või tasuma parkimise jätkamiseks uue parkimistasu ettemaksu.
6. 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. Parklas tohivad
parkida ainult registreeritud sõidukid.
7. Parkimine ja liiklemine toimub parklas sõidukijuhi omal vastutusel.
8. Kui sõidukijuht pargib sõiduki või liikleb parklas eirates käesolevates parkimistingimustes ettenähtud korda, on parklaoperaatoril õigus
määrata sõidukijuhile ja sõidukijuhil on kohustus maksta parkimistingimuste rikkumise eest leppetrahvi summas 32,00 €.
9. 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.
10. Parklaoperaatoril on õigus sõidukit kuni parkimistasu, leppetrahvi, teisaldamiskulude või muude sarnaste tasude maksmiseni kinni pidada.
11. Teavet parkimistingimuste, parkimistasude, leppetrahvide ja muude tasude, teisaldamise tariifide ning sõiduki teisaldamise koha ja hoiul
olevate sõidukite kohta saab telefonil: 673 5000

PARKIMISE EEST TASUMINE
PILETIAUTOMAAT

PARKIMISE EEST TASUMINE
E SULARAH
SULARAHAS

Parklas asub piletiautomaat, mille abil
on Teil võimalik
sularaha eest soetada
vajalik parkimispilet.

0,60 € / 1 h
1,60 € / 24 h
19,26 € / 5 päeva
22,37 € / 10 päeva
Parkimistasu arvestus algab esimesest tunnistt
Minimaalne tasu on 60 eurosenti
Automaat raha ei tagasta
Vajutage rohelisele nupule ja võtke pilet
hale
ale
Asetage pilet auto esiklaasi alla nähtavale kohale

673 5000
www.citypark.ee

Piletiautomaat aktsepteerib münte väärtusega 5s, 10s, 20s, 50s, 1€ , 2€ ja paberraha väärtusega 5€ ja 10€.
Parkimistasu on alates 60 eurosendist.
Piletiatomaat raha ei tagasta
NB! Pileti soetamisel jälgige piletiautomaadil ja selle ekraanil olevaid juhiseid.
Asetage parkimispilet alati nähtavale kohale tuuleklaasi alla auto armatuurlauale!

E-PARKIMINE

Elektroonilise parkimispileti ostmiseks suunduge internetis e-parkimise leheküljele aadressil
www.eparkimine.ee
Valige nimekirjast “Põhja-Eesti Regionaalhaigla peakorpuse parkla”. Seejärel määrake soovitud
parkimise algusaeg ja kestus.
Parkimise eest tasumine toimub pangalingi vahendusel.
NB! Parkimisloa lõppaja lähenemisest teavitab teid sms

Parkimispilet on võimalik osta
internetist

Palume elektroonilise parkimispileti ostmisel eelnevalt hinnata parkimiseks kuluvat aega!

PARKIMISE EEST TASUMINE
PANGAÜLEKANDEGA

M-PARKIMINE

PARKIMISE EEST TASUMINE
MOBIILTELEFONIGA
PARKIMISTSOON

CP20

NUTIPARKIMINE
PARKIMISE EEST TASUMINE
NUTITELEFONIGA

Parkimistasu arvestus algab alates SMS-i saatmisest Iga alustatud tunni eest on parkimistasu 60 eurosenti.
Maksimaalne ühekordne tasu on 3,20€ päevapileti eest.
NB! Mobiiltelefoniga on Teil võimalik tasuda parkimise eest ainult siis, kui olete sõlminud oma mobiilsideoperaatoriga
parkimise teenuse lepingu.

Parkimise alustamiseks: saatke oma telefonilt SMS numbrile 1902, mis sisaldab: auto number, tühik,
parkimistsooni tähis.
NÄITEKS: kui olete auto 123 ABC kasutaja, siis peaksite saatma järgmise sisuga SMS-i: 123 ABC CP 20
Parkimise alustamise SMS tasu on 32 eurosenti.
Parkimise lõpetamiseks: helistage numbrile 1903
Oodake alati ära oma mobiilsideoperaatori kinnitus tasumise kohta!
Nutiparkimiseks lugege oma telefoniga parkla sisssõidule paigutatud infotahvlil olevat QR-koodi või
sisestage telefoni veebilehitsejasse aadress www.nutiparkimine.ee või laadige telefoni Nutiparkimise
rakendus.
Nutiparkimine on odavaim viis parkimise eest tasumiseks. Puudub parkimise alustamise tasu (32s) ja
Nutiparkimise abil saate kasutada kuni 24-tunnist parkimisteenust kehtivast hinnakirjast 20%
soodsama hinnaga!
Lugege lähemalt: www.nutiparkimine.ee

