Změna parkovacího systému v BB Centru
Od pondělí 5. 2. 2018 budete moci díky převodu systému využívat svou členskou kartu* i na parkování. Sleva
na parkování vám totiž bude automaticky načtena právě na ni.
*Členská karta čipová Stříbrná, Zlatá, Partnerská i Diamantová, označena znakem „P“. V případě, že vlastníte
starší typ členské karty, bude vám zcela zdarma na požádání vydána v Klientském centru.

1) Příjezd
Povrchové parkoviště za budovou BRUMLOVKA
Jako Člen Balance Clubu Brumlovka u vjezdového stojanu povrchového parkoviště načtete svoji členskou kartu* – rozsvítí se zelené kontrolní světlo.
Podzemní parkoviště
Jako Člen Balance Clubu Brumlovka u vjezdového stojanu povrchového parkoviště načte svoji členskou kartu* – rozsvítí se zelené kontrolní světlo, a dále znovu přiložíte svoji členskou kartu při vjezdu do podzemního
parkoviště. V případě, že neoznačíte kartu na obou stojanech, systém vám neumožní vjezd do podzemí!
V případě zapomenutí členské karty obdržíte jeden parkovací lístek, který je platný jak pro povrchové, tak
i podzemní parkoviště.
2) Platba a výjezd
Při příchodu do klubu předložíte na recepci svoji členskou kartu* či parkovací lístek, na který vám recepční načte příslušnou slevu dle typu členství. V případě delšího času stráveného v klubu či v budově Brumlovka si doplácíte parkovné u platebních automatů. Ty jsou umístěny u zadního vchodu do budovy a v prvním podzemním
podlaží naproti výtahu. Při výjezdu obsluha parkoviště zkontroluje zaplacený parkovací lístek či členskou kartu.
3) Nárok na zvýhodnění

V případě otázek a nejasností, prosíme, obraťte se na obsluhu parkoviště,
která vám vše ukáže a vysvětlí.
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4 hodin u Diamantové
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Nárok na načtení slevy je podmíněn tomu odpovídající návštěvou klubu,
Zvýhodnění 2 hodin u Stříbrné karty, 3 hodin u Zlaté a Partneské karty,
karty je vázáno na osobní auto.

BB Centrum Parking Changes
Due to a new parking system, you will be able to use your membership card for parking as well from 5 February
2018. The bonus of free parking will be charged automatically straight to your card.
*Chip Membership Card: Silver, Gold, Partner, and Diamond, marked with „P“ sign. If you do not own this type
of membership card, a new card will be issued free of charge on request at the Client Center.

1) Arrival
Surface parking behind the BRUMLOVKA Building
As a Balance Club Brumlovka member, check your membership card* in at the entrance ramp of the parking
lot - the green control light switches on.
Underground parking - garage
As a Balance Club Brumlovka, check your membership card* in at the entrance ramp of the parking lot - the
green control light switches on, and re-check your membership card in when entering the garage. In case you
do not check the card in on both stands, the system will not allow you to enter the garage!
If you forget your membership card, you will receive one parking ticket valid for both, the surface and underground parking.
2) Payment and Exit
When you arrive at the club, submit your membership card* or the parking ticket to the receptionist, to which
the relevant discount according to your type of membership will be earned. In case of exceeding your free
parking benefit, you will have to pay for parking at the payment machines. These are located at the rear entrance of the building and on the first underground floor opposite the elevator. When leaving, the parking lot staff
checks the paid parking ticket or membership card.

If you have any questions or concerns, please contact the car park staff.
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The discount is conditioned by the appropriate club visit,
2 hours Silver Card or 3 hours Gold and Partner Card or
4 hours Diamond Card is tied to one car.
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3) Benefit Entitlement

