
BERNIES	PARKING	-	HUR	VI	ARBETAR	
 
För att ge en tillförlitlig service till våra permanenta samt året-runt kunder, behöver vi 
att få en fungerande extra nyckel till eran bil.   Vi parkerar våra kunders bilar för 
upphämtning i flygplatsens parkeringshus på nivå 4A, parkeringar 103-157.

Det finns även en möjlighet att parkera  särskilt större fordon,  på parkeringsplatser 
(600) som finns  vid slutet av nivån 4A, men endast efter föregående samråd med oss. 
Om tillgången till nivå 4A skulle vara stängd när ni ska lämna in din bil, kan ni vänligen 
köra upp till nivå 5, och bara följa exit skyltar och köra vidare till nivå 4A på väg ut. 

Vi uppskattar  att våra kunder skickar  ett kort WhatsApp- eller SMS-meddelande, med 
den exakta parkeringsplatsen, men framför allt om bilen inte är parkerad i eller i 
närheten av de vanliga parkeringsplatserna.

Upphämtning och leverans av eran bil måste alltid bokas minst två dagar i förväg (via 
telefon, SMS, WhatsApp eller e-post) annars gäller försenad bokningsavgift.  För 
bokningar gjorda endast en dag i förväg blir det en extra avgift på €12, Om det görs 
samma dag blir det €18. Se till att du informera oss i god tid angående flightnummer 
och beräknad ankomsttid samt bekräfta datum för hämtning av bilen. Detta tillåter oss 
att ha bilen redo på flygplatsens parkering för dig och så nära som möjligt eran 
ankomsttid. Observera att vad det gäller nattflyg,  parkeras de sista bilarna i 
flygplatsens parkeringshus mellan klockan 21:30 till 22.00.

För leverans av bil, behöver vi bara datum och ca, tid när du planerar att lämna bilen i 
flygplatsen parkeringshus. Om det är möjligt, låt oss veta om du kommer att lämna 
bilen på en annan tidspunkt än den du tidigare har meddelat oss, dvs betydligt senare 
eller tidigare. Glöm inte att låta parkeringsbiljetten samt €3, ligga kvar inuti fordonet. 
Om du lämnar bilen mycket tidigare än överenskommet, skulle vi vara tacksamma om 
ni lämnar lite mer pengar för att täcka den högre parkeringsavgiften.

På grund av täta och regelbundna poliskontroller på flygplatsen samt  i närheten av 
flygplatsen, är det viktigt att orginal av fordonshandlingar och försäkringsbevis finns i 
bilen (Vad det gäller kopior av dokument, kom ihåg att endast Notarie attesterade 
kopior av ovannämnda dokument, är juridiskt accepterade!). I  annat fall, finns det en 
stor risk för att polisen tar fordonet , vilket kommer att medföra avsevärda kostnader 
utöver väsentliga böter.

Med betalat kontrakt med parkeringen, accepteras villkoren för Bernies Car Parking 
S.L. Du kan se vidare på webbsidanPriserna för tilläggstjänster / valfria tjänster är 
följande: 

1 x Biltvätt (från 10 €) Små bilar
3 x biltvätt = från 30 € småbilar
1 x Biltvätt & invändig städning = 35 €
1 x Biltvätt för hand = från 45€
(inkluderar invändig städning)
3 x Handtvätt = 110 €
(inkluderar invändig städning)

På begäran av kunden tar vi hand allt som har att göra med eran bil, så som  ITV 
(bilbesiktning) och bilreparationer, tekniska serviceinspektioner, byte av däck/ 
batteribyte/ oljebyten och mycket mer.

Ingen återbetalning om årskontraktet sägs upp för tidigt.


