УПУТСТВО
ВРЕДНОСНА ПАРКИНГ КАРТИЦА (ДЕБИТНА ПАРКИНГ КАРТИЦА)
1. Корисник „дебитне“ паркинг картице може да користи гаражу или паркинг током свих 24 часа дневно,
употребом ове картице која има новчану променљиву вредност.
Важност дебитних паркинг картица је годину дана од дана издавања.
2. Вредност „дебитне“ паркинг картице се умањује приликом сваког коришћења гараже или паркинга за износ
паркирања.
3. Приликом уласка возилом у гаражу или паркинг, корисник убацује „дебитну“ паркинг картицу у улазни
дистрибутер. На екрану се приказује расположиви износ новца на картици, а аутомат штампа последње
плаћање обављено овом картицом. Уколико има новца на картици, рампа се подиже и корисник улази у
гаражу.
4. Корисник одлази до првог слободног паркинг места и паркира своје возило.
5. При изласку из гараже или паркинга корисник „дебитне“ паркинг картице одлази до свог возила, напушта
паркинг место и у зависности од система за наплату услуге паркирања који постоји на објекту поступа на
један од следећих начина:
-

убацује „дебитну“ паркинг картицу у „излазни аутомат“, том приликом се на екрану аутомата приказује
новчани износ који корисник треба да плати за услугу паркирања као и преостали умањени износ на
картици након чега се излазна рампа подиже и корисник са возилом напушта паркинг или гаражу; или

-

корисник предаје „дебитну“ паркинг картицу инкасанту који је очитава на читачу у кућици за наплату
паркирања (паркиралишта: Милан Гале Мушкатировић, Симпо, Капетанија, Вишка, Политика,
Чукарица, Каменичка, Доњи град, Калемегдан; гаража: Др А. Костића), кориснику се иста враћа и
саопштава се преостали износ на картици након чега корисник прилази са возилом излазној рампи која
се подиже и корисник са возилом напушта гаражу или паркинг

Штампа обављене новчане трансакције обавиће се приликом првог следећег улаза у гаражу или паркинг.
6. У случају да је „дебитна“ паркинг картица нечитљива на улазу, а има новца, корисник узима обичну паркинг
картицу и улази у гаражу или паркинг. Приликом плаћања за излаз, корисник предаје инкасанту обичну
паркинг картицу, са којом је направљен улаз и нечитљиву дебитну паркинг картицу. Инкасант издаје картицу
за излазак без плаћања, а картицу шаље на обраду, приликом које ће се умањити износ ненаплаћеног
паркирања. Време обраде и враћања картице кориснику, на објекат који одреди корисник је 24 часа, осим
викендом и празником када се обрада не врши.
7. У случају да је „дебитна“ паркинг картица нечитљива на излазу, корисник исту предаје инкасанту. Инкасант
издаје картицу за излазак без плаћања, а картицу шаље на обраду, приликом које ће се умањити износ
ненаплаћеног паркирања. Време обраде и враћања картице кориснику, на објекат који одреди корисник је
24 часа, осим викендом и празником када се обрада не врши.
8. У случају када је корисник ушао преко „дебитне“ паркинг картице на паркинг или гаражу, а приликом изласка
на „дебитној“ паркинг картици нема довољан износ новца за плаћање паркирања, на екрану ће се приказати

износ новца који корисник мора да доплати готовином код инкасанта и онда излази из гараже или паркинга.
У овом случају „дебитна“ паркинг картица постаје неупотребљива.
9. У случају кад је износ на „дебитној“ паркинг картици 0,00 динара, корисник неће моћи да уђе у гаражу или
паркинг
10. За све евентуалне проблеме, корисник се обраћа инкасанту.
11. Корисник је дужан да своју „дебитну“ паркинг картицу чува од сваке врсте оштећења и губитка јер у
противном он сноси трошкове за исту.

НАПОМЕНE:



Није могуће допунити дебитну паркинг картицу на станици за плаћање;
Није могуће вршити плаћање дебитном паркинг картицом код инкасанта;




Није могуће вршити плаћање дебитном паркинг картицом на станици за плаћање ;
Дебитна паркинг картица има важност годину дана од дана израде;



Након истека важности дебитне паркинг картице, неискоришћени износ на картици се не може пренети на
нову картицу;
Корисник, након истека дебитне паркинг картице не стиче право на повраћај разлике преосталог износа са
картице.



СПИСАК ПАРКИРАЛИШТА
са адресама на којима се дебитне паркинг картице могу користити:
1. Гаража ОБИЛИЋЕВ ВЕНАЦ – Улица Обилићев венац бр. 14-16
2. Гаража МАСАРИКОВА – Улица Масарикова бр. 4
3. Гаража ЗЕЛЕНИ ВЕНАЦ – Улица Краљице Наталије бр. 13
4. Гаража ДР АЛЕКСАНДРА КОСТИЋА – Улица Др. Александра Костића бр. 15
5. Гаража АЕРОДРОМ – комплекс аеродрома „Никола Тесла“
6. Подземна гаража ВУКОВ СПОМЕНИК – угао улица Краљице Марије и Рузвелтове
7. Подземна гаража ПИОНИРСКИ ПАРК – Улица Драгослава Јовановића бр. 2
8. Паркиралиште МИЛАН ГАЛЕ МУШКАТИРОВИЋ – Улица Тадеуша Кошћушка бр. 63
9. Паркиралиште САВА ЦЕНТАР – Улица Милентија Поповића бр. 9
10. Паркиралиште СИМПО – Улица Хаџи Николе Живковића бр. 8
11. Паркиралиште СЛАВИЈА –Улица Проте Матеје бр. 1
12. Паркиралиште АЕРОДРОМ – комплекс аеродрома „Никола Тесла“
13. Паркиралиште ВМА – Улица Црнотравска бр. 17
14. Паркиралиште КАПЕТАНИЈА – Улица Кеј ослобођења бр. 8
15. Паркиралиште ЦВЕТКОВА ПИЈАЦА – Улица Живка Давидовића бб
16. Паркиралиште ВИШКА – Улица Максима Горког бр. 2
17. Подземна гаража БОТАНИЧКА БАШТА – Улица Војводе Добрњца бр. 10
18. Паркиралиште ПОЛИТИКА – Улица Македонска бр. 29
19. Паркиралиште ЧУКАРИЦА – Улица Шумадијски трг
20. Паркиралиште КАМЕНИЧКА – Улица Каменичка бр. 8
21. Паркиралиште ДОЊИ ГРАД – Улица Карађорђева бр. 2-4
22. Паркиралиште КАЛЕМЕГДАН – Улица Мали Калемегдан бб

