MÉLYGARÁZSOK
Minden esetben csak a valós parkolási idő után kell megfizetni a díjakat. A garázsok
sorompóval vannak ellátva, behajtáskor egyszeri alkalomra szóló kártyát kap az autós,
melyet a parkolás végén az automatánál fizet ki. Ezt követően, a kihajtáskor a sorompó
kiengedi a járművet. Jelenleg a mélygarázsokban is működik a mobilfizetés, annak módjáról a
helyszínen tájékozódjanak.
A Halköz mélygarázs a Simonffy utca irányából közelíthető meg, 93 férőhelyes.
A Bethlen utcai mélygarázsban 100 fizető férőhely van, mely csak a Bethlen utca felől
közelíthető meg.
A Kölcsey Központban 300 férőhelyet alakítottak ki. Megközelíthető a Bethlen és Fűvészkert
utcák felől.
Az Igazságügyi Centrum alatt 64 férőhelyet építettek ki, amelybe az Arany János és
Széchenyi utcák felől hajthatnak be az autósok.
A Nagyerdei mélygarázs, a Nagyerdei Stadion mellett található, mely 198 férőhellyel, két leés felhajtóval rendelkezik.
Parkolási díj minden mélygarázsban:
minden nap: 320 Ft/óra; minden megkezdett 15 perc díjköteles
Figyelem! A parkolókártya elvesztése esetén, az igénybevétel kezdetétől minden naptári nap
után 2 800 Ft pótdíjat kell a helyszínen fizetni!

VÁROSKÖZPONT PARKOLÓK
Bajcsy Zsilinszky Endre utcai Belvárosi Városközpont parkoló
Jászai Mari téri Belvárosi Városközpont parkoló
A VÁROSKÖZPONT PARKOLÓK TARIFÁI EGYSÉGESEK:
Hétfő – Péntek (délelőtti tarifa): 8.00-14.00-ig: 220 Ft/fél óra (minden megkezdett fél óra)
Hétfő – Péntek (délutáni tarifa): 14.00-18.00-ig: 110 Ft/fél óra (minden megkezdett fél óra)
Szombat: 8.00-14.00-ig: 110 Ft/fél óra (minden megkezdett fél óra)
Hétvégén:
Szombat 14.00 – Hétfő 8.00-ig: 20 Ft/óra (minden megkezdett óra)
Éjszaka: Hétfő – Péntek 18.00-08.00-ig: 20 Ft/óra (minden megkezdett óra)
Ezzel párhuzamosan 2019. május 2-án ideiglenesen bezár az Arany János utcai
Városközpont parkoló, mert annak bejáratát egy építkezés felvonulási területe elzárja. Az
ide korábban megváltott bérletek a Széchenyi utcai új parkolóban lesznek használhatók.
A tervek szerint az Arany János utcai Városközpont parkoló 2020. év elején ismét kinyit.

A Széchenyi u. 14. szám alatti új parkolót csak személygépkocsival lehet igénybe venni.
Megközelítése a Széchenyi utca felől történik, és a kihajtás is csak abba az irányba
lehetséges. A parkoló díjköteles, a várakozásért a kiemelt övezeti tarifa szerint kell fizetniük
az autósoknak.

TÉRKÉPEN MÉG JELÖLT PARKOLÓK A KÖZELBEN
Mester utcai parkoló (400m, 5 perc séta): 8-18h, 340,-HUF/h
Mélygarázs MODEM 4026 Debrecen Baltazár Dezső tér 1: 8-18h, 440,-HUF/h
Kálvin téri parkoló (500m, 6 perc séta): 8-18h, 440,-HUF/h
Fórum Bevásárlóközpont parkoló (Rákóczi u. 20.) (900m, 10 perc séta): 8-18h, 340,-HUF/h
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