
  

 

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE 

 

TARIFE PARCARE 

1. Cât costă abonamentul lunar? 

Costul unei abonament lunar este de 150 LEI, TVA inclus. 

2. Care este perioada minimă de rezervare? 

Un loc de parcare poate fi rezervat pentru minimum o lună. Desigur, poți selecta și plăti în avans 

pentru până la maximum 12 luni. 

3. Câte locuri de parcare pot rezerva? 

Poți rezerva oricâte locuri de parcare dorești, atât timp cât reiei procesul de rezervare de fiecare 

dată și, bineînțeles, achiți contravaloarea abonamentelor. 

4. Ce alte taxe mai trebuie să platesc? 

În momentul rezervării pentru prima dată a unui loc de parcare, va fi nevoie să achiți contravaloarea 

cardului de acces - 50 RON, TVA inclus. 

EMITEREA CARDULUI DE ACCES 

1. În cat timp primesc cardul și de unde îl ridic? 

Termenul de eliberare al cardului este de 24-48 ore. Cardul se ridică de la secretariatul Genesis 

Property, str. Preciziei nr. 24, camera 150, bloc B1, etaj 1, Sector 6, de luni până vineri, între orele 08:30 și 

17:00. 

2. Primesc factură? Când? 

Da, se eliberează factură fiscală și ți se înmânează în momentul predării cardului magnetic de acces. 

3. Ce trebuie să știu despre cardul de acces? 

Fiind un card de acces magnetic, asigură-te că nu îl ții lângă surse care îl pot defecta – telefoane 

mobile, magneți puternici. Îți recomandăm să îl ții în permanență în mașină și să nu îl pierzi. 

4. Ce se întamplă dacă pierd cardul de acces? 

Va trebui să achiți din nou contravaloarea cardului de acces (50 RON, TVA inclus). Cardul va fi 

reemis și, bineînțeles, ți se va elibera factură fiscală pentru acest lucru. 

REZERVAREA LOCULUI DE PARCARE 

1. Cum pot să rezerv un loc de parcare? 

 Rezervarea se face online, accesând adresa de web parking.genesisproperty.net; este necesar să 

introduci numărul de înmatriculare al mașinii, să introduci datele personale (necesare facturării), să selectezi 

numărul de luni pentru care dorești abonament, după care vei achita online cu cardul contravaloarea 

abonamentului în funcție de perioada selectată de tine. 

2. Care sunt regulile de alocare a locurilor de parcare? 



  

 

Regula în baza căreia se rezervă online locurile de parcare este cea a primului venit, primului servit. 

3. Cum prelungesc abonamentul? 

Cu 5 zile înainte să expire perioada contractată anterior, vei fi informat pe email că abonamentul 

va expira. Poți alege să îl prelungești (urmezi aceeași procedură ca prima dată) sau nu. Cardul se va 

dezactiva automat în cazul în care alegi să nu prelungești. Dacă totuși decizi să rămâi clientul nostru, 

valabilitatea cardului va fi prelungită. 

4. Ce fac dacă am uitat să prelungesc abonamentul, dar încă am mașina parcată în interior? 

De îndată ce vei achita contravaloarea abonamentului, cardul tău va fi reactivat și vei putea scoate 

mașina din parcare. 

5. Ce fac dacă vreau să întrerup abonamentul mai devreme de o lună? 

Din păcate, nu îți putem returna suma achitată. 

REGULILE PARCĂRII 

1. Cum se realizează accesul? 

Este necesar să păstrezi cardul magnetic de acces în interiorul mașinii, eventual să îl păstrezi pe 

bord. Sistemul va detecta de la distanță prezența cardului în mașină și va ridica barierele pentru a putea 

intra/ieși din parcare. Atenție, ai nevoie de card atât la intrare, cât și la ieșire! 

2. În ce ordine se parchează în interiorul parcării? 

 Nu există locuri alocate fiecărui abonat, mașina poate fi parcată pe oricare din locurile disponibile, 

că în orice altă parcare (de ex. centru comercial). Desigur, avem rugămintea să respecți marcajele ce 

delimitează locurile de parcare și să parchezi pe un singur loc de parcare. 

3. Câte mașini pot intra în parcare cu un singur card? 

O singură mașină, respectiv mașina pe al cărui număr de înmatriculare a fost făcut abonamentul. În 

cazul în care oferi cardul magnetic de acces altei persoane, nu va funcționa! Sistemul știe că încerci să îl 

păcălești și nu îți va deschide a doua oară bariera. 

4. Vreau să dau cardul altcuiva. Îl poate folosi? 

Nu, cardul magnetic de acces în parcare poate fi folosit exclusiv pentru mașina pe a cărui număr de 

înmatriculare a fost înregistrat cardul. 

5. Ce reguli de circulație și reguli generale se aplică în parcare? 

Sunt aplicabile regulile de circulație conform legislației române care reglementează circulația 

autovehiculelor pe drumurile publice. Te rugăm să citești prevederile REGULAMENTULUI. 

6. Ce fac dacă nu funcționează bariera, deși cardul meu este activ? 

Există o persoană de la pază instruită în acest sens, îți va deschide ușa să poți intra sau ieși. 

ANULAREA CARDULUI DE ACCES 

1. În ce condiții se poate anula cardul de acces? 

Cardul de acces se poate anula prin nerespectarea prevederilor REGULAMENTULUI, precum și 

în momentul întreruperii abonamentului pentru neplată. 


