
Érvényesség kezdete (Valid from): OKTOGON PARKOLÓHÁZ - TARIFATÁBLÁZAT
01.09.2020 (PRICE LIST)

500 Ft  -  -  - 

 -  -  - 

 -  -  - 

* 3 hónapon túli bérlet esetén szerződéskötés szükséges.  A szerződés köthető: NEO Property Services Zrt., Vágó Zoltán: zoltan.vago@neopropertyservices.hu

* In case of a lease for more than 3 months a contract to be signed. Contact: NEO Property Services Ltd., Zoltán Vágó: zoltan.vago@neopropertyservices.hu

Az árak az ÁFA-t tartalmazzák. (Prices include VAT)

Figyelem! A bérleteket előre kell megváltani. Utólagosan nem vehetőek igénybe.
Attention! The passes must be purchased in advance. They cannot be used retrospectively.

Parkolójegy / Bérlet típusa
Parking ticket / Passes

Érvényesség 
Validity

Ft/Bérlet
HUF/Pass

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

A parkolás alapdíja - minden megkezdett óra 
után

(The basic parking fee is payable for 
each hour started)

0-24 óra / hour

60 perc                  
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
    minutes             
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                           

Non-stop napi bérlet
(one day non-stop pass) 0-24 óra / hour 5 500 Ft

24 óra                    
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                  hours

Non-stop heti bérlet
(one week non-stop pass) 0-24 óra / hour 27 000 Ft 7 nap

days 26 000 Ft 25 000 Ft 24 000 Ft

Non-stop havi bérlet*
(one month non-stop pass) 0-24 óra / hour 44 000 Ft havi

monthly 43 000 Ft 41 000 Ft 39 000 Ft

Nappali havi bérlet*
(one month day pass)

Munkanapokon 7-20 óra
(On working days between 7am - 8pm)       

      Munkaszüneti napokon 0-24 óra
(On non-working days 0-24 hours)

36 000 Ft havi
monthly 35 000 Ft 33 000 Ft 31 000 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)

25 000 Ft havi
monthly 24 000 Ft 23 000 Ft 22 000 Ft

VIP Non-stop havi bérlet* (-1. szint)
(VIP one month non-stop pass, level -1) 0-24 óra / hour 55 000 Ft havi

monthly

Kaució a parkolókártyára
(Deposit for parking card) 5 000 Ft

1 évre előre vásárolt 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 vásárolt bérlet (Prepaid pass for 6 months)* félhavi bérleti díjkedvezmény (half month rental discount) előre fizetendő, visszatérítés nincs
(payable in advance, non-refundable)


	Tarifatáblázat

