COD

PLATĂ PARCARE
”BERCENI”
TRIMITE SMS LA

7424

DURATĂ

VALOARE

EXEMPLU SMS

2 ORE
4 ORE
6 ORE
8 ORE
1 ZI

0.2975
0.5950
0.8925
1.1900
1.4875

D2B123ABC
D4B123ABC
D6B123ABC
D8B123ABC
D9B123ABC

Disponibil în rețelele: DIGI, ORANGE,
TELEKOM, VODAFONE.
SMS-ul de comandă este taxat
suplimentar în rețelele ORANGE și
TELEKOM cu 0.05+TVA.

ACHITĂ PARCAREA
INTELIGENT DIN
APLICAŢIA PRIMĂRIA
SECTORULUI 4

D

n Textul SMS-ului trebuie să conțină: Codul Parcajului, Durata și
Numărul de înmatriculare al autovehiculului;
n Valoarea SMS-ului include TVA;
n Lipsa SMS-ului de răspuns înseamnă neplata parcării;
n Două sau mai multe SMS-uri consecutive însumează timpul de parcare.

CARD BANCAR
TARIF: 1 LEU/2 ORE*
(TVA INCLUS)
*interval nefracționabil

DOWNLOAD ON THE

Store

PARCARE GRATUITĂ

INTERVALUL DE TAXARE
LUNI - DUMINICĂ între orele 08:00 - 18:00

LUNI - DUMINICĂ între orele 18:00 - 08:00
REGULAMENT

Parcarea autovehiculelor se face doar pe spațiile delimitate de marcaje, conform regulamentului*.
*Administratorul parcării poate bloca și/sau ridica/înlătura din incinta parcării, pe cheltuiala conducătorului auto, orice autovehicul care încalcă
prevederile regulamentului în vigoare. n Blocarea roții, respectiv ridicarea, transportul și depozitarea autovehiculului se înregistrează automat de către
Administrator într-o bază de date informatică, neputând ﬁ evitată în niciun fel plata tarifelor datorate pentru serviciile respective. n Plata parcării se va
efectua în avans pentru intervalul dorit. n La expirarea intervalului selectat și achitat, în mod automat este sesizată echipa de intervenție tehnică a
Administratorului, care va putea lua măsura blocării roții autoturismului, dacă într-un interval de maximum 15 minute de la expirarea duratei de achitare
nu se realizează o nouă plată în sistem pentru încă cel puțin un interval de referință. n Utilizatorii au obligația să nu lase la vedere bunuri în interiorul
autovehiculului, Administratorul nu se face răspunzător pentru eventualele pagube produse. n Parcarea pe locurile destinate persoanelor cu dizabilități, pe
locurile prevăzute cu stații de încărcare pentru autoturismele electrice/hibrid, cât și pe locurile destinate autovehiculelor de tip car sharing, semnalizate
corespunzător, se sancționează cu blocarea roții autovehiculului**.
**TARIF DEBLOCARE: 500 LEI / ZI
Termenul de deblocare a roții este de maximum 24 ore de la sesizarea efectuată de către conducătorul auto aﬂat în culpă,
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timp care va ﬁ tarifat în condițiile menționate precedent, pentru ieșirea din parcaj. n Deteriorarea sau distrugerea
sistemelor de blocare a roților, în conformitate cu legislația în vigoare, constituie infracțiune
și se pedepsește conform legii.
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PRIMĂRIA SECTORULUI 4 - Regulamentul integral poate ﬁ consultat pe MOBILITATEURBANA4.RO
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