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Secure Parking
Obok naszego centrum pojazdów 
ciężarowych w Padborgu znajduje się 
pierwszy w Danii bezpieczny parking 
strzeżony dla autobusów i ciężarówek 
– Circle K Secure Parking.



Międzynarodowa certyfikacja bezpieczeństwa 
Obecnie, jedyne miejsce w Europie Północnej, które posiadając 
międzynarodową certyfikację bezpieczeństwa ESPORG*, może pomieścić 
do 50 ciężarówek na ogrodzonym terenie o powierzchni 7.000 metrów 
kwadratowych. Na teren wjeżdża się tylko poprzez zapory, bramy 
rolowane i urządzenia do poboru opłat. Teren jest monitorowany przez 
całą dobę za pomocą 20 kamer wideo a tablice rejestracyjne wszystkich 
pojazdów są skanowane podczas wjazdu i wyjazdu. Certyfikacja ESPORG 
oznacza innymi słowami udokumentowane bezpieczeństwo klasy 
specjalnej.

Dlaczego konieczny jest parking strzeżony?
Niestety obserwuje się znaczny wzrost przestępczości skierowanej 
przeciw branży spedytorskiej – coraz więcej napadów, rabunków, 
kradzieży samochodów, a szczególnie kradzieży towarów z 
zaparkowanych pojazdów. Szacuje się, że w samej Europie tego rodzaju 
przestępstwa powodują straty o wielkości 8,2 mld euro rocznie. Oznacza 
to coraz większą konieczność możliwości bezpiecznego zaparkowania 
pojazdu na czas odpoczynku lub przechowania cennego ładunku przez 
noc. Miejsce to jest poza tym certyfikowane przez ESPORG*, jako 
pierwszy bezpieczny parking w północnej Europie.

Dlaczego Padborg?
Padborg jest idealną lokalizacją z uwagi na duże nasilenie okolicznego 
ruchu tranzytowego i koncentrację terminali towarowych. Ponadto stacja 
w Padborgu wyposażona jest w całą niezbędną infrastrukturę – kantynę, 
salę dla kierowców, łazienkę oraz bezprzewodowy dostęp do internetu.

Ile kosztuje skorzystanie z parkingu strzeżonego?
Płatności dokonuje się w sklepie przed wyjazdem w sposób doskonale 
znany np. z domów parkingowych.

Więcej informacji i rezerwacja miejsc parkingowych pod adresem 
www.circlek.dk/secureparking
*ESPORG: European Secure Parking Organization. www.esporg.eu

Okres Cena bez VAT Cena z VAT

Za rozpoczętą godzinę 18,00 kr. / 2,46 € 22,50 kr. / 3,08 €

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

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

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

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

Tydzień (7 dni) 840,00 kr. / 115,10 € 1050,00 kr. / 143,83 €

Miesiąc (30 dni) 2800,00 kr. / 383,60 € 3500,00 kr. / 479,45 €

Dodatek za prąd na godz 8,00 kr. / 1,10 € 10,00 kr. / 1,37 €
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