Centrálne parkovisko

P Fakultnej nemocnice Trenčín
Prevádzková doba parkoviska

Cenník

Pondelok – Nedeľa: NONSTOP
od 00:00 hod. do 24:00 hod.
Návštevník má právo na parkovanie ním riadeného
osobného motorového vozidla na vybranom parkovacom
mieste na Centrálnom parkovisku FN Trenčín v nepretržitej
24 hodinovej prevádzke.
Návštevník je povinný zaplatiť poplatok za parkovanie
v zmysle platného cenníka.

Poplatok za
parkovanie
na centrálnom
parkovisku
vrátane DPH

Prevádzkovateľ

Fakultná nemocnica Trenčín
Legionárska 28, 911 71 Trenčín
IČO: 00610470, IČ DPH: SK 2021254631

i

0€

Prejazd areálom za účelom
naloženia alebo vyloženia
pacienta v rozsahu do 20 min.

0€

Za každých 60 minút (aj začatých)

1€

Celodenné parkovanie kalendárny deň

10 €

Návštevníci s modrým parkovacím
preukazom pre fyzické osoby
so zdravotným postihnutím

Platba za parkovanie

• Platba na základe parkovacieho lístka v automatickej
pokladni v odstavnom pruhu pred výjazdom
z areálu (pri vrátnici),
• v prípade zamestnancov FN Trenčín možnosť platby
aj čipovou parkovacou kartou.

Pacienti a sprevádzajúce osoby
v rozsahu 4 hod.

Poplatok
za stratu
parkovacieho
lístka

0€

30,00 €

Kontakty

Vedúca oddelenia prevádzkovo-administratívnych činností
FN Trenčín + 421 32 6566 542
Hlásenie porúch na automatoch: +421 32 6566 111

Informácie a pokyny

Parkovisko nie je strážené. Prevádzkovateľ parkoviska
nezodpovedá za poškodenie zaparkovaných vozidiel a zničenie
alebo odcudzenie vecí, ktoré sa nachádzajú v zaparkovaných
vozidlách.

Neoprávnené parkovanie, odmietnutie zaplatenia
poplatku za parkovanie, odtiahnutie vozidiel, vrakov a pod.
bude riešiť prevádzkovateľ v spolupráci s Mestskou políciou
Trenčín.

Pri zaparkovaní vozidla je návštevník povinný riadne uzavrieť
a uzamknúť vozidlo, zabezpečiť proti samovoľnému uvedeniu
do pohybu a parkovať iba na jednom parkovacom mieste.

Návštevník nesie zodpovednosť za stratu, poškodenie alebo
zničenie parkovacieho lístka. V prípade straty parkovacieho
lístka je návštevník povinný uhradiť poplatok za stratu
parkovacieho lístka v zmysle platného cenníka FN Trenčín.

Rýchlosť jazdy v areáli FN Trenčín je max. 20 km/hod.
Parkovacie miesta pre ZŤP a rodičov s deťmi sú označené
príslušným symbolom.

Úhradu za stratu parkovacieho lístka je možné vykonať
na pracovisku telefónnej ústredne FN Trenčín v budove kliniky
pediatrie a neonatológie.

Návštevník zodpovedá za všetky škody spôsobené ním alebo
jeho vozidlom na majetku prevádzkovateľa parkoviska.

Úplné znenie prevádzkového poriadku sa nachádza na internetovej stránke www.fntn.sk

