Parkeringskort.
Hvis du ønsker at købe et parkeringskort herefter benævnt ”P-kort” til Copenhagen Markets, er
fremgangsmåden følgende.
P-kort skal udfyldes via denne formular, og betales i Porthuset.
Der kan købes P-kort til udvendig parkering, samt til parkering i opvarmet P-hus.
Parkering i opvarmet blomsterhus, har til formål at pakke bilen i beskyttet miljø for blomsterne. Her er tale
om korttidsparkering (der er kun opvarmet P-hus i Bygning 10, Blomst).
Kun ét køretøj må befinde sig på Copenhagen Markets ad gangen pr. P-kort.
Et P-kort kan godt bruges flere gange pr. dag, men kun af samme firma.
Det er altså ikke lovligt at køre ind på sit P-kort, overdrage kortet til en anden person, således at endnu et
køretøj lukkes ind på samme P-kort.
Eksempel:
En kunde kører ind og handler og da kunden har forladt markedet, møder vedkommende firmaets andet
køretøj der også skal have, hentet varer, Det er legalt for det andet køretøj fra samme firma at anvende
kortet da der er tale om ET køretøj der kører ind fra SAMME firma.
Gyldighed:
P-kortet er gyldigt 12 md. fra betalingsdatoen, inkl. evt. rest måned.
Pris:
Oprettelsesgebyr: Pris pr. 01-01-2018, 250,00 Dkr. Inkl. moms.
P-kort udendørs: Pris pr. 01-01-2018, 1.000,00 Dkr. Inkl. moms.
P-kort, inkl. adgang til opvarmet P-hus: Pris pr. 01-01-2019, 2.000,00 Dkr. Inkl. moms.
Køb af P-kort refunderes IKKE.
Misbrug:
Ved misbrug af spærres kortet, der søges inddrevet.
Der refunderes ikke penge.
Bestilling og afhentning:
Såfremt vi modtager Deres bestilling samt betaling inden kl. 11:00, vil P-kortet ligge klar til afhentning i
Porthuset den efterfølgende dag. Ved bestilling efter kl. 11:00, vil kortet ligge klar dagen derefter (dvs. to
dage fra bestillingsdagen).
Der betales kontant eller med dankort når kortet bestilles.
Afkryds venligst relevante nedenstående rubrik, som angiver hvilket P-kort De ønsker at bestille.

22. maj 2019

P-kort: Udendørs:
P-kort: Opvarmet P-hus:
CVR/Se.nr.: ______________________

Firmanavn:_______________________________________

Adresse: _______________________________
Postnr.: _________ By: _____________________________
Kontaktperson:_____________________________

22. maj 2019

Mobiltlf.:__________________

__

Email.: __________________________________

