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Secure Parking
Ved siden af vores truckcenter i 
Padborg ligger Danmarks første 
overvågede, sikre parkeringsplads 
for busser og lastbiler, kaldet 
Secure Parking.



Internationalt sikkerhedscertificeret
Pladsen, der nu er internationalt certificeret af ESPORG* som den 
eneste i Nordeuropa, kan rumme op til 50 vogntog på det 7.000 
kvadratmeter store, indhegnede område, der er forsynet med bomme, 
porte og betalingsanlæg. Området overvåges døgnet rundt af over 20 
videokameraer og alle køretøjernes nummerplader scannes ved ind- og 
udkørsel. ESPORG certificeringen betyder med andre ord, dokumenteret 
sikkerhed i topklasse.

Hvorfor er Secure Parking nødvendigt?
Desværre er der en kraftig stigning i kriminaliteten rettet mod 
transportbranchen i form af flere overfald, røverier, stjålne køretøjer og 
specielt tyverier fra parkerede lastbiler. På europæisk plan vurderer man 
et årligt tab på 8,2 milliarder euro fra denne type kriminalitet. Der er 
kort sagt et stigende behov for, at kunne parkere under sikrede forhold i 
hviletiden eller opbevare en værdifuld last natten over.
 
Hvorfor Padborg?
Padborg er den oplagte placering på grund af områdets transittrafik og 
koncentration af godsterminaler. Desuden har stationen i Padborg alle 
de nødvendige faciliteter som cafeteria, chaufførstue, bad og trådløs 
internetadgang. 

Hvad koster Secure Parking?
Betaling foretages i butikken inden udkørsel på præcis samme måde, 
som man kender det fra eksempelvis parkeringshuse.

Få mere information og book parkering på www.circlek.dk/secureparking
*ESPORG: European Secure Parking Organization. www.esporg.eu

Tid Pris ekskl. moms Pris inkl. moms

Pr. pågyndt time 18,00 kr. / 2,46 € 22,50 kr. / 3,08 €

6 timer 70,10 kr. / 9,60 € 87,60 kr. / 12,00 €

12 timer 87,60 kr. / 12,00 € 109,50 kr. / 15,00 €

24 timer 144,00 kr. / 19,73 € 180,00 kr. / 24,66 €

Weekend (2 dage) 264,00 kr. / 36,16 € 330,00 kr. / 45,20 €

1 uge (7 dage) 840,00 kr. / 115,10 € 1050,00 kr. / 143,83 €

1 måned (30 dage) 2800,00 kr. / 383,60 € 3500,00 kr. / 479,45 €

Tillæg for strøm pr. time 8,00 kr. / 1,10 € 10,00 kr. / 1,37 €
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