
Érvényesség kezdete (Valid from): OKTOGON PARKOLÓHÁZ - TARIFATÁBLÁZAT (PRICE LIST)
22.09.2022 Az árak az ÁFA-t tartalmazzák. (Prices include VAT)

Napszak érvényesség 

Daily Validity

Díjak (Ft)

Fees (HUF)

Időszak

Term

5 jármű felett 

Ft/Bérlet
over 5 cars 

HUF/pass

10 jármű felett 

Ft/Bérlet
over 10 cars 

HUF/pass

15 jármű felett 

Ft/Bérlet
over 15 cars 

HUF/pass
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A parkolás alapdíja - minden 

megkezdett óra után. A díj a parkolás 

végén fizetendő

(The basic parking fee is payable for 

each hour started, to be paid at the 

end of parking)

0-24 óra / hour 700 Ft
60 perc                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

minutes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 -  -  - 

Non-stop napibérlet

(one day non-stop pass)
0-24 óra / hour 8 000 Ft*

24 óra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

hours
 -  -  - 

3 napos non-stop bérlet

(3 days non-stop pass)
0-24 óra / hour 24 000 Ft*

3 nap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

days

Non-stop hetibérlet

(one week non-stop pass)
0-24 óra / hour 33 000 Ft*

7 nap

days
32 000 Ft* 31 000 Ft* 30 000 Ft*

Non-stop havi bérlet*

(one month non-stop pass)
0-24 óra / hour 55 000 Ft*

havi

monthly
53 000 Ft* 52 000 Ft* 51 000 Ft*

Nappali havi bérlet*

(one month day pass)

Munkanapokon 7-22 óra

(On working days between 7am - 10pm)             

Munkaszüneti napokon 0-24 óra

(On non-working days 0-24 hours)

44 000 Ft*
havi

monthly
42 000 Ft* 41 000 Ft* 40 000 Ft*

Éjszakai havi bérlet*

(one month night pass)

Munkanapokon 18-08 óra

(On working days between 6pm - 8am)
Munkaszüneti napokon 0-24 óra

(On non-working days 0-24 hours)

27 000 Ft*
havi

monthly
26 000 Ft* 25 000 Ft* 24 000 Ft*

VIP Non-stop havi bérlet* (-1. szint)

(VIP one month non-stop pass, level -1)
0-24 óra / hour 70 000 Ft*

havi

monthly
 -  -  - 

Kaució a parkolókártyára

(Deposit for parking card)
5 000 Ft

* 6 hónapon túli bérlet esetén szerződéskötés szükséges. 

* In case of a lease for more than 6 months a contract to be signed. 
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1 évre előre fizetett bérlet  (Prepaid pass for 1 year)* 1 havi bérleti díjkedvezmény (1 month rental discount)
előre fizetendő, visszatérítés nincs

(payable in advance, non-refundable)

6 hónapra előre fizetett bérlet (Prepaid pass for 6 months)* félhavi bérleti díjkedvezmény (half month rental discount)
előre fizetendő, visszatérítés nincs

(payable in advance, non-refundable)

Parkolójegy / Bérlet típusa

Parking ticket / Passes

A részletekért forduljon a Recepcióhoz 0-24h!

If you have any questions, please contact the reception 0-24h!

Fontos információk Important informations

*- Bérlet vásárlás: bármilyen típusú (napi, nappali, éjszakai, heti, havi) bérlet

   vásárlása a recepción lehetséges legkésőbb a parkolást követő 15. percig

*- A bérlet utólagos (visszamenőleges) megvásárlására nincs lehetőség

*- A bérlet lejáratát követően a rendszer automatikusan átáll óradíjas

   elszámolásra. Az így felhalmozott tartozást a kihajtás előtt rendezni 

   szükséges

 - Parkolót előre lefoglalni nem lehet

 - Behajtás csak a 2 méter alatti járműveknek lehetséges

 - Számlaigényüket a vásárláskor jelezzék! Utólagos számlakiállításra nincs

   lehetőség!

*- Passes: any type of pass (daily, day, night, weekly, monthly) can be purchased 

    at the reception no later than 15 minutes after parking

*- It is not possible to purchase the pass at a later date retrospectively

*- After the pass expires, the system automatically switches to hourly billing.

    It is necessary to settle the debt accumulated in this way before the drive-out

 - Parking place can not be reserved in advance

 - Drive-in is only possible for vehicles under 2 meters

 - Indicate your invoice request at the time of purchase! It is not possible to

   issue an invoice retrospectively!


