Őrzött parkolóhely VIII. Bródy Sándor utca 18-ban szemben a Magyar Rádióval.
Azt ajánljuk vendégeinknek, hogy gépkocsijukat őrzött parkolóhelyen hagyják.
Bérelünk
kettőt gyalog 2-3 percre a VIII. Szentkirályi utca 5. és 6-os házaktól.
Az ár 2500 forint naponta kocsinként. A kocsival éjjel-nappal be- és kihajthat a területről.
A parkolóhelyet / mágnes kártyát / a vendégek érkezése sorrendjében adjuk, mivel
számtalanszor előfordult, hogy vagy a vendég nem érkezett meg, vagy pedig mégsem kérte a
parkolót.

A mágnes kártyáért a parkolótársaság 3000 Ft kauciót számított fel.
Ha a mi bérelt helyünk már foglalt, fizethetnek a helyszínen is, de akkor jóval magasabb
(mintegy 1,4 szeres) / 2013.I.05.-i állapot szerint 5500 Ft/. A parkolóhely 75 kocsit tud
fogadni, tehát mindig van hely.
Parkoló kártyánkat az utolsó reggel 10.30 óráig használhatják összhangban az apartman
elhagyásának időpontjával.
Ha ezt követően is kívánja a parklóhelyet igénybe venni, akkor ezért megkezdett óránként 350
Ft-ot fizet nekünk az irodánkban.
Mielőtt leadja nekünk a parkolókártyát, a kocsival ki kell hajtania a parkolóból.
Ha kérik a parkolót, érkezéskor egyikük maradjon a kocsiban, rakodjon ki a kocsiból, és
hajtson a kocsival minél előbb a parkolóba.
Ha nem, váltson az utcában a 1-es számú ház előtt azonnal parkoló jegyet az automatánál,
hogy a büntetést, sőt az esetleges kerékbilincset elkerülje.
Figyelem megváltozott a forgalmi rend a környéken !
A parkolóhelyet a Bródy Sándor utca 18 sz. alatt találják meg.
A Szentkirályi utcán továbbhajtva a harmadik jobb oldali utcán - Múzeum utca, majd az első
sarkon jobbra fordulva, a Magyar Rádió főbejárata - Pollák Mihály tér - után ismét jobbra
fordulva - onnan a második ház a bal oldalon, érheti el.
Gyalog lényegesen közelebb van, csak 7 háznyira.

Természetesen a Szentkirályi utca 5. előtt az utcán is lehet parkolni.
Hétfőtől péntekig 08 és 20 óra között Pest belvárosa egész területén díjköteles az utcán való
parkolás. A mi utcánkban 440 Ft / óra díjért lehet parkolni, de maximum 3 óra fizethető
egyszerre vagy pénzérmével vagy a VII. Dohány utca 90. alatt vásárolható parkoló kártyával.
Figyelem !
Amennyiben egy ünnepnap csütörtökre vagy keddre esik, a munkarendet a kormány
rendeletben megváltoztathatja, így az azt megelőző szombat munkanappá válhat.
További parkolóhelyek találhatók a környéken / Kálvin tér, Osváth utca stb.
Magyar Rádió főbejárata előtt a Pollack Mihály téren átadtak egy mélygarázst.
Ez drágább mint a Bródy Sándor utcai parkolóhely, viszont fedett és szintén őrzött.
Behajtani a Szentkirályi utcából a Bródy Sándor utca utáni következő jobboldali utcából , a
Múzeum utcából lehet. Ebben az utcában a harmadik ház után egyből jobbra forduljanak.
A másik őrzött parkolási lehetőség a Pollack Mihály téren a Magyar Rádió épülete előtt.
Itt az ár 430 Ft/óra és feltétlenül ügyelni kell a kapott parkolókártyára.
Ha nem tudják a parkolókártyát/jegyet/ felmutatni, igen magas díjat / büntetést/ kell fizetniük.
Behajtás nem a Bródy Sándor utcából van, hanem a Szentkirályi utcán egy utcával tovább kell
hajtani.
Majd a Múzeum utcába jobbra bekanyarodni. Onnan az első jobb oldali kanyarodási lehetőség
a Pollák Mihály tér.

