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PROCEDURA
Wykupienie abonamentu parkingowego w kasach automatycznych w 

kompleksie Adgar Park West
I. Wykupienie abonamentu dla parkingów Agar Park West możliwe jest w kasie 

automatycznej przed budynkiem „A” oraz w kasie automatycznej pod budynkiem „B” 

na poziomie -1.

W celu zakupienia wybranego abonamentu wybieramy odpowiedni przycisk na 

ekranie kasy automatycznej.

 „NAZIEMNY 90 DNI”  - wykupiony abonament uprawnia do korzystania z 

parkingu naziemnego w ciągu 90 dni od dnia zakupu

 „PODZIEMNY 90 DNI” – wykupiony abonament uprawnia do korzystania z 

parkingu podziemnego w ciągu 90 dni od dnia zakupu

 „NAZIEMNY 30 DNI” – wykupiony abonament uprawnia do korzystania z 

parkingu naziemnego w ciągu 30 dni od dnia zakupu

 „PODZIEMNY 30 DNI” –  wykupiony abonament uprawnia do korzystania z 

parkingu podziemnego w ciągu 30 dni od dnia zakupu

II. Zakup biletu oraz dalsze postępowanie.

1. Po wybraniu odpowiedniego przycisku na ekranie kasy pojawi się informacja o 

konieczności uiszczenia zapłaty zgodnej z obowiązującym cennikiem (patrz. 

załącznik nr.1).

2. Zapłata możliwa jest w gotówce lub kartą płatniczą. W celu otrzymania 

paragonu z kasy automatycznej należy zaznaczyć opcję „PARAGON”.

3. Kasa po przyjęciu płatności wydrukuję bilet terminowy (tymczasowy) który 

będzie uprawniał do wjazdu i wyjazdu z parkingu przez 72 godziny od 

momentu zapłaty. Jeżeli wjazd na parking odbył się tego samego dnia za 

pomocą biletu jednorazowego to bilet tymczasowy otrzymany z kasy służy do 
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poruszania się po parkingu do czasu ustanowienia abonamentu na karcie 

zbliżeniowej wydanej przez ADGAR.

4. W celu zakodowania abonamentu na karcie zbliżeniowej prosimy o wysłanie w 

ciągu dwóch dni roboczych, zdjęcia lub skanu biletu terminowego 

otrzymanego z kasy wraz z numerem tablicy rejestracyjnej na adres 

parking@adgar.pl

5. Po otrzymaniu informacji zwrotnej, przejazd przez bariery parkingowe będzie 

odbywał się za pomocą karty zbliżeniowej oraz tablic rejestracyjnych.

III. Ogólne zasady korzystania z parkingu.

1. Do wjazdu na parking przez pierwsze 72 godziny po wykupieniu abonamentu 

służy otrzymany z kasy automatycznej bilet terminowy.

2. Po upływie w/w czasu dostęp do parkingu będzie zakodowany na podanej 

karcie zbliżeniowej. Od tego momentu do poruszania się po parkingu służy 

wyłączenie karta oraz uzupełniająco, podana tablica rejestracyjna. 

3. Użytkownik  parkingu zobowiązany jest do zapoznania się oraz przestrzegania 

regulaminu dla osób prywatnych wykupujących abonament w kasach 

parkingowych oraz ogólnego regulaminu parkingu. 

4. Użytkownik nie ma możliwości zawieszenia abonamentu na czas nieobecności 

w pracy.

5. Abonamenty nie podlegają wypowiedzeniom i zwrotom

W razie pytań lub problemów z zakupem biletów prosimy o kontakt z obsługą 

techniczną budynku Adgar Park West lub ochroną w każdej recepcji 

budynkowej.


