Tisztelt Kiemelt Kereskedő/Vásárló!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a beléptető-rendszer korszerűsítésre, a beengedés a főbejáratnál
automatizálásra kerül, így a V2-es ügyfeleink beléptetése is módosul. A jövőben a vásárlói kártyák
(V2-es) rendszámfüggőek lesznek, vagyis 2017. január 01.-től a V2-es kártyával rendelkező
vásárlóinknak járművenként kell a V2-es típusú belépő kártyákat kiváltaniuk. Adott kártyán a
járművek nem felcserélhetőek. Kérjük a meglévő kártyájukhoz kapcsolandó jármű kiválasztását,
valamint a további járművek megadását, melyekre V2-es belépőkártyát igényelnének. Azok a
járművek, amelyek nem kerülnek kijelölésre törlésre kerülnek.
V2-es kártyát a jövőben is változatlan feltételekkel igényelhetnek. Jármű csere esetén továbbra is
írásos kérelmet várunk, a jármű forgalmi másolatának csatolásával (melynek az igénylő nevén kell
lennie). A kártya érvényesítése továbbra is 1 évre szól, melynek díja bruttó 5.000,-/kártya/év.
A járművek 5 tonna alatti járművek esetén 3.900,- Ft/alkalom, az 5 tonna raksúlyt meghaladó
járművek pedig 780,- Ft/tonna/alkalom összeget fizetnek. A gyorsabb beléptetés érdekében a
kártyákra kérjük, szíveskedjenek a belépődíjat előre feltölteni.
A szerviz miatti csere járművekkel (kizárólag szerviz miatti, 1-1 alkalommal, melyeket fokozottan
ellenőrizünk) való érkezéskor a jármű, a főkapunál lévő automatikus ellenőrzési ponton fennakad.
Ezekben az esetekben csak az előre bejelentett (a helyiséggazdálkodáson: 421-36-11, vagy a videó
szobában: 421-36-28) járműveket fogják a piac területére beengedni.
Újból szeretnénk felhívni a figyelmüket arra, hogy a meghirdetett nyitvatartási időt megelőző 3
órával korábban kizárólag a puffer parkolóba érkezők várakozhatnak. A vásárlást követően a puffer
parkolóban kell tovább várakozniuk mindaddig, míg a bekötőúton sorba állított V2-es vásárlók
piacra történő beengedése (jelenleg 18 óra) meg nem történik. A bekötőúton Tilos az értékesítési –
és vásárlási tevékenység végzése.
A vásárlókra vonatkozó szabályok (Piaci Házirend, az Önök által aláírt kötelezettségvállaló
nyilatkozat) be nem tartása a belépőkártyájuk időszakos, majd végleges bevonásával járhat.
Amennyiben kérdésük lenne, kérjük, keressék fel helyiséggazdálkodási irodánkat, vagy
érdeklődjenek a 06-1/421-3611-es telefonszámon, vagy az alábbi e-mail címen:
helybiztositas@nagybani.hu
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