
Pie rws za  god zina  pos t oju
For the first parking hour 

Druga  godzina  pos t oju
For the second parking hour

2,00 PLN

2,00 PLN

Parkometr przyjmuje: 10gr/20gr/50gr/1zł/2zł/5zł

UWAGA: Automat nie wydaje reszty / No change given  

Pa rkomet r akceptuje ty lko bilon 
Parking Meter accepts coins 

The Parking Meter accepts

w tym:which includes:
- za pierwsze 30 min
for the first 30 min

1,00 PLN
- za drugie 30 min
for the second 30 min

1,00 PLN

Każda następna godzina postoju
Every next parking hour

2,00 PLN

Opłata za brak biletu 50,00 PLN. 
Charage for no valid ticket 50,00 PLN

Pierwsza godzina postoju
For the first parking hour 

Druga godzina postoju
For the second parking hour

2,00 PLN

2,00 PLN

Parkometr przyjmuje: 10gr/20gr/50gr/1zł/2zł/5zł

UWAGA: Automat nie wydaje reszty / No change given  

Parkometr akceptuje tylko bilon 
Parking Meter accepts coins 

The Park ing Meter accepts

w tym: which includes:

- za pierwsze 30 min
for the first 30 min 1,00 PLN

- za drugie 30 min
for the second 30 min 1,00 PLN

Każda następna godzina postoju
Every next parking hour 2,00 PLN

Opłata za brak biletu 50,00 PLN. 
Charage for no valid ticket 50,00 PLN

INSTRUKCJA 

CENNIK 

KLAWIATURA 

WLOT MONET 

KIESZEŃ ODBIORU 
BILETU 

KIESZEŃ ZWROTU
MONET 

Parkometry umożliwiają wniesienie opłaty za postój 
w trzech językach do wyboru przez użytkownika, 

a mianowicie w: j. polskim, j. angielskim, j. niemieckim  
(zmiana języka następuje poprzez naciśnięcie 

przycisku z flagami „WYBÓR JĘZYKA”).

W trakcie całej operacji zakupu biletu parkingowego 
na wyświetlaczu parkometru pojawiają 
się tekstowe komunikaty pomocnicze.

Podczas dokonywania płatności, na wyświetlaczu parkometru 
na bieżąco jest wyświetlany aktualnie opłacony czas postoju, 

odpowiadająca mu opłata oraz data i godzina
 zakończenia opłaconego czasu postoju.

Opłata za postój w parkomacie wnoszona jest z góry.
 Minimalny opłacony czas postoju wynosi 30 minut (1,00 zł)

Parkometr pozwala na anulowanie operacji w dowolnym
 momencie przed jej ostatecznym zaakceptowaniem

 poprzez naciśnięcie przycisku „PRZERWIJ TRANSAKCJĘ”.
 

Parkometr przyjmuje monety NBP o nominałach:
 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł i 5 zł.

W parkometrze również można 
zapłacić kartą bankową zbliżeniowo

Parkometr nie wydaje reszty.

W przypadku stwierdzenia awarii parkomatu,
 korzystający z pojazdu jest obowiązany do wykupienia

 biletu parkingowego w najbliżej zlokalizowanym 
czynnym parkometrze.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

CZYTNIK KART
BANKOWYCH
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