BERNIES PARKING - HVORDAN VI JOBBER
For å gi en pålitelig service 0l våre faste og helårig kunder, trenger vi at kunden gir oss
en fungerende ekstra nøkkel for bilen sin. Våre kunders biler er generelt parkert for
hen0ng på nivå 4A i parkeringsplasser 103 - 157 av oﬀentlig parkering på ﬂyplassen.
Biler, spesielt større kjøretøy, kan også bli parkert på parkeringsplasser 600 og over på
sluJen av nivået 4A, men bare eJer forutgående samråd med oss. Dersom 0lgang 0l
nivå 4A er stengt ved retur bilen din, kan du kjøre opp 0l nivå 5, og bare følg exit skilt
og kjøre inn på nivå 4A på vei ned. Vi seJer pris på at våre kunder sender oss en kort
WhatsApp eller SMS-melding med den nøyak0ge parkeringsplass, men spesielt hvis
bilen ikke er parkert i eller i nærheten av vanlig parkeringsplass.
Hen0ng og levering av bil skal all0d bes0lles minst 2 dager i forveien (via telefon, SMS,
WhatsApp eller e-post) ellers 0lkommer sen-booking avgiV. For bes0llinger gjort bare
én dag i forveien er 0lleggsgebyret på € 12, - og € 18, - for samme dag bes0llinger. Sørg
for at du informerer oss på en rik0g måte om din korrekte ankomst, ﬂightnummer og
beregnet ankomsZd. Bare korrekt og presis informasjon om din ankomst 0llater oss å
ha bilen på ﬂyplassen parkering klar for deg og så nært som mulig 0l ankomst. Når du
ankommer sent på kvelden så vær oppmerksom på at generelt de siste bilene blir bragt
inn i ﬂyplassparkering 21:30 0l 22:00.
For levering av bil, trenger vi bare datoen og klokkesleJet da du planlegger å forlate
bilen på ﬂyplassen parkering. Hvis mulig, gi oss beskjed hvis du skal forlate bilen på en
vesentlig forskjellig 0d fra den du 0dligere har angiJ 0l oss. Og vennligst ikke glem å la
parkeringsbilleJen samt € 2, - ligge synlig inne i bilen. I 0lfelle du forlater bilen langt
0dligere enn avtalt, vær så snill å legg igjen liJ mer for å dekke høyere
parkeringsavgiVer.
På grunn av hyppige og regelmessige poli0kontroller på ﬂyplassen eller i nærheten av
ﬂyplassen, er det vik0g at kjøretøyets originaldokumenter og bevis på forsikring ligger i
bilen (ved kopier av dokumentene, husk at bare notario aJestert kopier av nevnte
dokumenter er lovlig akseptert!). Ellers er det reell fare for at poli0et tauer bilen, som
vil medføre betydelige utgiVer i 0llegg 0l en betydelig bot.
Ved betalt kontrakt for parkering, aksepteres vilkårene for Bernies Bilparkering S.L.
Les mer om deJe på websiden.
Prisene for valg /0lleggstjenester er som følger:
1x bilvask
3x bilvask
1x innvendig rengjøring
3x innvendig rengjøring
1x bilvask og innvendig rengjøring
3x bilvask og innvendig rengjøring
1x bilvask for hånd
(Inkluderer innvendig rengjøring)
3x
bilvask for hånd
(Inkluderer innvendig rengjøring)

€10,€25,€10
€25
€18
€40,€35,€85,-

ITV, og bilreparasjoner,teknisk service inspeksjoner, oljeskiV , samt dekk og baJeribyJe
påforespørsel.
Ingen refusion, hvis den årlige kontrakt opsiges for tidigt.

