Min adresse, Jernbanegade 40, 1. sal,
6000 Kolding. Prak sk info, parkering m.m.

Betalings-p i
gården

Vil du parkere i gården bag Jernbanegade 40,
skal du igennem denne port.
Gra s P i P-hus
indkørsel fra Sdr.
Havnegade + (de blå
pile viser gangrute
over jernbanebroen
l Jernbanegade 40

Inde i gården:
1.

Vælg én af de P-pladser, der
ikke er reserverede.

2.

Gå hen l en P-automat

3.
Der er betalings-P mandag l lørdag mellem 8 og 18. Skal du
parkere i det dsrum, SKAL du bruge automaten—også hvis
du vælger 1 mes gra s P.

4.
Skal du parkere mere end én me, så tryk på én af de to øverste knapper ”Indkast mønter” eller ”indsæt kreditkort).
Følg instruk onen og betal. Man betaler pr. påbegyndt me.
Husk, at den første mes P er gra s, så hvis du fx skal parkere i
1½ me fra kl. 13, skal du betale for 1 me (i de:e lfælde fra
kl. 14-15).
Du skal ikke lægge en seddel i forruden af bilen.

Husk at tjekke ud i automaten, når du kører igen (kun hvis du
har betalt med kreditkort). Skulle du glemme det, så ring l
APCOA Parking’s kontrolcentral 7611 7030

Når du skal ind i bygningen:
Vælg bagindgang l mine lokaler (med trapper) fra
gården—eller fordøren fra Jernbanegade (med elevator).

5.
Skal du parkere mindre end én me, så tryk på den nederste
knap på skærmen (1 mes gra s parkering). Her bliver du
bedt om at indtaste bilens registreringsnummer. Når det er
gjort, har du 1 mes gra s P. Du skal ikke placere nogen pbillet i forruden., og du skal ikke tjekke ud, når du kører igen.

Når du kommer ind på 1. sal, er der et venteområde l højre. Vær gerne s lle og snak sagte, da
der kan være samtaler i gang hos de andre psykologer i lokalefællesskabet. Lad radioen i venteområdet stå tændt.
Tak.

