COM ES RECARREGA?
Pots recarregar la teva PK al caixer
automàtic de qualsevol dels
aparcaments del Comú d'Andorra
la Vella. É s molt senzill. Segueix
aquests 4 passos:
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La forma més ràpida,
còmoda i fàcil d’aparcar a Andorra la Vella.
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1.
menú d'opcions.
2. Escull l'opció recarregar.
3. Introdueix 10 euros (recàrrega mínima) o tria l'opció
“recarregar més” i escull l'import que desitges fins a un màxim
de 200 euros.
4. Una vegada efectuat el pagament, apareixerà el missatge
“Col·loqui la keycard al punt de càrrega”. Apropa-hi la targeta
durant 3 segons i ja la tens recarregada.

Fes les teves previsions de saldo!
Si el saldo de la targeta és inferior a 5 euros, no podràs accedir
amb ella a l'aparcament.Hauràs d'obtenir el tiquet de sempre
a la barrera d'entrada.Tot i això,podràs pagar amb la teva
PK i beneficiar-te de les tarifes econòmiques.
Assegura't de tenir prou saldo a la targeta abans de dirigir-te
amb el cotxe a la sortida, si no, la barrera no s'aixecarˆà.
D'aquesta manera no perjudicaràs els altres usuaris.

Es tracta d'una targeta de prepagament vàlida a tots els
aparcaments comunals d'Andorra la Vella. Té diferents
avantatges, amb els quals aparcar et serà més còmode i
senzill i,a més, gaudiràs d'unes tarifes més econòmiques,
exclusives per als posseïdors de la targeta.

AVANTATGES DE LA TARGETA PK

Entra a l'aparcament sense esperar.
Ja no et cal obtenir el tiquet a la barrera d'entrada.
Nomès has d'atansar la targeta PK al lector i la barrera
s'obrirà immediatament.

Emplena aquest full amb les teves dades personals,
ens el portes a la taquilla de cobrament manual situada
a l’aparcament Prat de la Creu conjuntament amb la

No et cal fer cua per pagar.
hauràs d’abonar el dipòsit de 5 euros corresponents
al valor de la targeta.
A l'hora de marxar, ja no hauràs de passar pel caixer
automàtic. La targeta és de prepagament, així que
quan surtis amb el vehicle només has d'apropar-la al
lector de la barrera i aquesta s'obrirà immediatament.
L'ordinador compara l'hora d'entrada i la de sortida i
descompta l'import resultant del saldo de la targeta.

Núm. Targeta:

Nom i cognoms:
Recarrega la targeta tantes vegades
com vulguis fins a 200 euros.
La targeta té un saldo inicial de 25 e uros, i pots
recarregar-la tantes vegades com vulguis i a l'hora que
vulguis, a qualsevol caixer automàtic dels aparcaments
del Comú d'Andorra la Vella que estan en funcionament
les 24 hores.

Contribueix a preservar el medi ambient.
Un vehicle que accedeix a l'aparcament equival a un
tiquet de paper. Imagina’t quants vehicles utilitzen els
diferents aparcaments en un dia. Ara, pensa en mesos,
pensa en anys! La PK és una targeta sostenible, ja que
quan la utilitzes no cal emetre cap tiquet.

Com pots adquirir-la?
La targeta PK té un cost de 30 euros, 25 dels quals
són el saldo inicial i els 5 restants, un dipòsit pel valor
de la targeta que et seran reemborsats si decideixes
no utilitzar-la més i la retornes al Comú en bon estat.

Signatura:
Pots adquirir-la a:
La taquilla de cobrament manual situada a l'aparcament
de Prat de la Creu, que és oberta les 24 hores.
A la finestreta única a la planta baixa de la Casa Comuna.
D’acord amb el que estableix la Llei 15/2003, de 18 de
desembre, de protecció de dades personals, us informem
que les vostres dades s’incorporaran en els fitxers
automatitzats existents en aquest Comú, on es conservaran
amb caràcter confidencial sense perjudici de les remissions
de compliment obligat.

