CENIK PH TRDINOVA
KRATKOTRAJNO PARKIRANJE
Tarifa
Termin
Cena za vsako začeto uro parkiranja
od 6:00 do 1 ure
2,00 €
I.
do 18:00 vsaka naslednja ura
2,60 €
Tarifa
Termin
Cena za vsako začeto uro parkiranja
II.

od 18:00
do 6:00

PARKIRANJE ZA NAJEMNIKE
Mesečni najem
Režim A

150,00 €/mesec

Za eno točno določeno vozilo.

Režim A2

170,00 €/mesec

Za dve točno določeni vozili na enem parkirnem mestu in dvema parkirnima karticama.

1,50 €

Režim C
Mesečni najem za eno katerokoli vozilo.

Cena za izgubljeno parkirno kartico za kratkotrajno parkiranje: 25,00 €.
Cena za 24 ur parkiranja: 25,00 €.

Vrednostna kartica A

100,00 €

Obračuna se vsaka začeta ura parkiranja po veljavnem ceniku.

Vrednostna kartica B

190,00 €/mesec

Režim E

125,00 €/mesec

Za stanovalce in zaposlene v okolici za eno točno določeno vozilo, parkiranje v 3. in 4. etaži.

Nočno parkiranje

70,00 €/mesec

Mesečni najem za eno vozilo v času od 19:00 do 7:00.

180,00 €

Obračuna se vsaka začeta ura parkiranja po veljavnem ceniku. Obračunan 10%-nim popust.

23,00 €

Najemniška parkirna kartica
Cena za izgubljeno najemniško parkirno kartico.

Vikend parkiranje z enim uvozom od sobote 00:00 do nedelje 24:00.

OSTALI NAJEMI
2 dnevni najem
3 dnevni najem
4 dnevni najem
5 dnevni najem
7 dnevni najem
10 dnevni najem
14 dnevni najem
Vikend najem

Ponudba velja samo za fizične osebe.

Vikend najem za eno vozilo v času od petka 16:30 ure do ponedeljka 7:30 ure.

Vrednostni boni A

190,00 €

Paket vsebuje 100 bonov za kratkotrajno parkiranje po eno uro s 5%-nim popustom.

Vrednostni boni B

414,00 €

Paket vsebuje 100 bonov za kratkotrajno parkiranje po dve uri z 10%-nim popustom.

Vrednostni bon za enkratno 4 urno sobotno parkiranje

3,00 €

Sobotno 4 urno parkiranje z enim uvozom.
Ponudba velja samo za fizične osebe.

Vrednostni bon za enkratno VIKEND parkiranje

9,90 €

V prvih 5 minutah po uvozu, lahko stranka parkirno
hišo zapusti brezplačno.

OSTALO
Žeton sanitarije

40,00 €
50,00 €
55,00 €
60,00 €
70,00 €
100,00 €
120,00 €
30,00 €
0,50 €

Parkirnino plačajte pri blagajni (ali parkomatu), preden odpeljete vozilo
s parkirnega mesta!
Reitenburg d.o.o., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana. Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem
sodišču v Ljubljani, srg. 2017/22274, osnovni kapital:100.000,00€, matična št.:601559000, ID za
DDV:SI75444666.

Ljubljana, 13.01.2020

Vse cene vključujejo DDV.

