OTOPARK İŞLETMESİ ABONE MÜRACAAT VE BİLGİ FORMU
ADI SOYADI

:

FİRMA ADI

:

CADDE / NO

:

TELEFON NO

:

E-MAİL ADRESİ

:

ARAÇ PLAKASI

:

TARİH :

/

/20

Otopark ile alakalı tüm konularda SMS/Mail istiyor musunuz?

Evet

Hayır

Abone kartı ile gece giriş (23:00-07:00) bilgilerini SMS/Mail istiyor musunuz?

Evet

Hayır

CADDE İÇİ OTOPARK

KAPALI OTOPARK

AÇIK OTOPARK……...….

15 GÜN

15 GÜN

15 GÜN

1 AYLIK

1 AYLIK

1 AYLIK

3 AYLIK

3 AYLIK

3 AYLIK

6 AYLIK

6 AYLIK

6 AYLIK

1. Abonelik için gerekli belgeler;
* Araç ruhsatı fotokopisi (fotokopinin altında firma kaşesi ve yetkili imza olacak).
2. Formu dolduran kişi aşağıda yazılı olan kural ve talimatları kabul etmiş olur. Lütfen okuyunuz.
3. Abone müracaat saatleri, hafta içi; 08:30 / 17:30 , Cumartesi ; 09:00 / 12:00 dir.
4. Otopark hafta içi 07:00 itibari ile giriş ve çıkışlara açılıp, 20:00'da girişlere, 23:00'de çıkışlara kapatılır. Cumartesi günleri 07:00
itibari ile giriş ve çıkışlara açılıp, 20:00'da girişlere, 22:00'da çıkışlara kapatılır. Pazar günleri 08:30 itibari ile giriş ve çıkışlara açılıp,
20:00'da giriş ve çıkışlara kapatılır.
OTOPARK ABONMAN KURAL VE TALİMATLARI
• Abonelik sistemi sadece Yedpa esnafına uygulanmaktadır. Yedpa dışından abone olunmasına yardımcı olanların abonelikleri
iptal edilecek ve bir daha yeni abonelik verilmeyecektir.
• Dışarıdan harici olarak gelen araçlar bilet uygulamasına tabidir.
• Abonelik sistemi, açık otopark, kapalı otopark ve caddeler üzerinde belirlenen park alanlarında geçerlidir.
• Abone kartlarının kullanım sürelerinin takip edilmesi ve süre bitiminden önce yenilenmesi gerekmektedir.
• İptal edilmek istenen aboneliklerde ücret iadesi yapılmamaktadır.
• Abone kartlarının, aynı anda birden fazla araçta kullanılması yasak olup, kullanmaya çalışılması halinde cezai işlem(*)
uygulanmaktadır.
• Cadde içi abonelikte herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.
• Kapalı otopark aboneleri, ana nizamiyeden girdikten sonra 90 dakika içerisinde kapalı otoparka girmek veya tekrar ana
nizamiyeden çıkmak zorundadır.
• Aynı şekilde, kapalı otoparktan çıktıktan sonra 90 dakika içerisinde tekrar kapalı otoparka girmek veya ana nizamiyeden çıkmak
zorundadır.
• Açık otopark aboneleri, ana nizamiyeden girdikten sonra 90 dakika içerisinde tekrar ana nizamiyeden çıkmak çıkmak zorundadır.
• Belirlenen bu 90 dakikalık sürelerin aşılması durumunda, abone kartı bloke olacak ve blokenin kaldırılması için cezai işlem(**)
uygulanacaktır.
• Araçlarda oluşan hasar, zarar, ziyan ve bırakılan değerli eşyaların kaybolmasından ve çalınmasından Yedpa Otopark İşletmesi
sorumlu değildir.
• Araçların tüm otoparklarda, kurallara uygun ve düzgün park edilmesi zorunludur.
• LPG'li araçların Cadde ve Kapalı otoparkları kullanması tehlikeli ve yasaktır.
• Kapalı otopark maksimum tavan yüksekliği 180 cm'dir. Farkli bölgelerde daha alçak olabilmektedir.
• Abone, Yedpa Yönetim Kurulu’nun, otopark ile ilgili aldığı ve alacağı bütün kararları kabul eder.
• Abone beyan ettiği bilgilerde değişiklik olması durumunda, değişiklikleri en kısa sürede Yedpa Otopark İşletmesine bildirmek
zorundadır.
(*) Cezai işlem tutarı 18,00 TL. dir.
(**) Cezai işlem tutarı 5,00 TL. dir.

FİRMA KAŞESİ

YETKİLİ İMZA

